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Jeśli jesteś zainteresowany(a) wybraną ofertą, prosimy o podanie wybranych
numerów referencyjnych w formularzu na stronie internetowej:
lub http://westpoland.pl/baza-ofert/
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AM

BOAM20151019001

Armeńska firma produkująca produkty dla marek własnych ‐ świeże, mrożone i
puszkowane owoce oraz warzywa poszukuje agentów i dystrybutorów.

AM

BOAM20151026001

Armeńska firma specjalizująca się w produkcji suszonych owoców poszukuje
partnerów handlowych, takich jak dystrybutorzy i agenci. Firma podejmie też
współpracę typu joint venture.

AM

BOAM20151023001

Armeńska spółka utworzona poprzez połączenie się dziewięciu firm pod jedną marką
jest producentem odzieży wysokiej jakości dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Firma
poszukuje dystrybutorów i agentów, jak również oferuje się jako podwykonawca.

AM

BOAM20140701002

Nowopowstała armeńska firma, która specjalizuje się w produkcji wełnianych koców,
poszukuje agentów i dystrybutorów sprzedających do specjalistycznych sklepów z
pościelą oraz hoteli.

AT

BOAT20150929001

Ta austriacko ‐ rosyjska firma projektuje i produkuje urządzenia, systemy do wzrostu
szafiru poprzez topienie w piecach. To zautomatyzowany system produkcji szafiru
produkuje szafiry w różnym kształcie lub szafirowe kryształy luzem do 55 kg lub z
kryształów Czochralskich. Firma poszukuje partnerów handlowych do dystrybucji
tych zautomatyzowanych systemów produkcyjnych szafiru w Europie. Joint venture
jest opcją: obie firmy powinny ustanowić wspólną firmę dystrybucyjną w danym
kraju.

AT

BRAT20151102001

Dwaj prezesi austriackiej firmy oferują swoje doświadczenie w sprzedaży dóbr
luksusowych do innych europejskich MŚP, firmom które opracowały luksusowe
dobro lub markę z historią i chcieliby wejść na rynek austriacki. Austriackie MŚP
chciałoby stać się wyłącznym przedstawicielem unikalnych produktów luksusowych
lub marki w Austrii poprzez umowy o świadczenie usług handlowych.

AT

BOAT20151001001

Austriackie przedsiębiorstwo z sektora MŚP oferuje unikalne, interaktywne stoły
wyposażone w duży ekran dotykowy, które pracują z siecią LAN lub Wi‐Fi. Stół
posiada szeroki zakres zastosowania: *w restauracjach: klienci składają zamówienie
poprzez dotknięcie ekranu; *może zostać zainstalowany w różnych strefach do
siedzenia, gdzie klienci poszukują rozrywki; *na stole można grać w gry lub oglądać
filmy. Firma poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych.

BE

BOBE20151013002

Profesjonalny wydawca oprogramowania z Brukseli oferuje innowacyjne rozwiązania
dedykowane do rozmów telefonicznych (centra telefoniczne) i interakcji z klientami.
Zaawansowane i elastyczne rozwiązanie firmy zostało zaprojektowane i
przewidziane dla wszystkich, przyszłych potrzeb centrów kontaktowych w zakresie
interakcji z klientami (telefon, e‐mail, czat, SMS, sieci społecznościowe). Firma
poszukuje partnera z zagranicy w celu współpracy w ramach umowy pośrednictwa
handlowego.

BE

BOBE20150929001

Belgijska firma produkująca opatentowane pierścienie z naturalnej bawełny
zapobiegające pękaniu brodawek przy karmieniu piersią poszukuje dystrybutorów
lub agentów.
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BE

BOBE20150817001

Belgijski producent kotłów na paliwo stałe ‐ pellet (do użytku domowego) poszukuje
dystrybutorów lub hurtowników, którzy mają swoje sieci lub zespoły instalatorów,
którzy mogą promować kotły, jak również zainstalować je w innych krajach
europejskich i zapewnić obsługę techniczną. Poszukiwane są umowy usług
dystrybucyjnych.

BE

BOBE20151022001

Belgijska firma specjalizująca się w usługach inżynieryjnych i konsultingowych dla
firm chcących uzyskać dostęp do nowych i / lub większych projektów związanych z
ochroną środowiska proponuje umowy serwisowe lub dwustronne umowy
produkcyjne. Firma może się pochwalić niezależnością, ponad 50‐letnim
doświadczeniem projektami uruchomionymi na 5 kontynentach, w zakresie
gospodarki wodnej i kanalizacyjnej, zagospodarowania odpadów, zarządzania
gruntami i gospodarką wód gruntowych.

BG

BRBG20151020001

Bułgarska firma, lider na rynku krajowym w produkcji premiksów mikroelementów
witamin, mieszanek minerałów i bio koncentratów poszukuje producentów witamin,
minerałów i składników paszowych z UE i krajów trzecich. W celu usprawnienia i
rozszerzenia swojej oferty o wytwarzane produkty firma zainteresowana jest
znalezieniem nowych składników, z którymi tworzyłaby premiksy. Firma poszukuje
możliwości współpracy w zakresie umowy produkcyjnej lub dystrybucji.

BG

BOBG20150528001

Bułgarskie MŚP pracujące nad rozwiązaniami gaśniczymi i ochrony
przeciwpożarowej oferuje usługi inżynieryjne i projektowanie zintegrowanych
rozwiązań. Firma projektuje, instaluje i konserwuje systemy gaśnicze i inne systemy
ochronne. Może zidentyfikować i wdrożyć środki zapobiegające pożarom i innym
zagrożeniom. Firma poszukuje partnerów w UE zainteresowanych zawarciem umowy
na świadczenie usług.

BG

BOBG20150824001

Bułgarska firma specjalizująca się w Technologiach Microsoft (.NET, C #, SQL Server),
świadczy usługi z zakresu outsourcingu, rozwoju oprogramowania (nearshoring),
wspierania i monitorowania systemów biznesowo krytycznych, doradztwa IT. Oferta
zawiera wysokiej jakości usługi bezpieczeństwa i ochrony dla instytucji finansowych
(banków komercyjnych i centralnych, biur kredytowych, rejestrów przedsiębiorstw).
Firma chciałaby współpracować z partnerami zagranicznymi, świadcząc usługi
podwykonawstwa lub outsourcingu.

BG

BOBG20150910001

Bułgarska firma specjalizująca się w cięciu gazowym czarnej blachy stalowej i
dalszym przetwarzaniu poszukuje umów produkcyjnych z firmami z Francji, Wielkiej
Brytanii, Polski, Hiszpanii i Niemiec w następujących sektorach: budownictwo,
produkcja maszyn i rolnictwo.

BG

BOBG20151020001

Bułgarska firma opracowała unikalny wzór dla globalnego rynku stymulacji komórek
macierzystych, zdrowych oczu, układu odpornościowego, na trawienie i optymalnego
zdrowia. Sukces firmy polega na wysokiej jakości oferowanych produktów. Składniki
dobrane są z naukowo udowodnionych źródeł, w optymalnych korzyściach dla
ludzkiego ciała i są najwyższej, światowej jakości, certyfikowane ekologiczne i
jakościowo. Firma jest zainteresowana zawarciem umowy dystrybucyjnej.

BG

BOBG20150701001

Bułgarska firma, z doświadczeniem w przetwórstwie i produkcji drewnianych
materiałów pakunkowych, mebli ogrodowych, akcesoriów do domu, etc. oferuje
swoje usługi jako podwykonawca. Poszukiwani partnerzy z krajów UE.

BR

BRBR20141106001

Brazylijska firma specjalizująca się w podłogach i chodnikach poszukuje partnerstwa
na rzecz transferu technologii w dziedzinie budownictwa. Firma działa w zakresie
innowacji dotyczących korzystania z syntetycznych włókien strukturalnych w
nawierzchniach betonowych.
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BR

BOBR20150625001

Brazylijska firma specjalizująca się w technologii zrównoważonego rozwoju i
automatycznym dozowaniu chloru poszukuje partnera biznesowego. Poszukiwany
partner jest poszukiwany do usługi dystrybucyjnej lub agencyjnej umowy handlowej.
Firma poszukuje dostępu do rynków Ameryki Północnej i Europy w zakresie
inżynierii i działania w segmencie sanitarnych koncentracji dezynfekcji wody i
ścieków. Technologia ta jest stosowana w instalacji wody pitnej, ścieków, platform
naftowych, basenów, instalacji w ośrodkach wypoczynkowych i w przemyśle.
Technologia jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

CA

BOCA20151029001

Producent bezwonnego (na bazie wody) wielofunkcyjnego, antypoślizgowego
produktu z Kanady poszukuje europejskich partnerów w ramach umowy dystrybucji
lub umowy agencyjnej. Produkt jest szybki i łatwy w aplikacji, bezbarwny, bezwonny
i składa się w 97,5% z wody. Sprzedawany jest w 4,5‐litrowych pojemnikach, które są
wystarczające do pokrycia ok. 100 m kwadratowych. Ten produkt posiada wiele
zastosowań zarówno w prywatnych mieszkaniach, pomieszczeniach komercyjnych i
przemysłowych zwiększając przyczepność na wszystkich powierzchniach.

CA

BRCA20151028001

Usługowa firma wyposażająca statki, zlokalizowana w Kanadzie, oferuje swoje usługi
jako profesjonalny reprezentant dla firm europejskich zainteresowanych
rozszerzeniem swojego udziału w rynku w Północnej Ameryce w sektorze morskim.
Firma jest zainteresowana umową dystrybucyjną lub agencyjną.

CH

BOCH20150512002

Szwajcarski producent luksusowych kosmetyków dla gabinetów i ośrodków SPA, a
także do pielęgnacji domowej, poszukuje dystrybutorów w krajach członkowskich
Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech.

CH

BRCH20150924001

Szwajcarska firma zatrudniająca ponad 250 pracowników została założona w 1961
roku i oferuje specjalne łożyska kulkowe wraz z uszczelkami gumowymi na rynku
krajowym i zagranicznym. Firma poszukuje dostawcy wysokiej jakości uszczelek
gumowych, który jest zainteresowany współpracą w rozwoju nowych produktów.

CY

BRCY20151014001

Cypryjska firma produkuje i sprzedaje szeroki zakres wyrobów zawierających olejek
różany i wodę różaną. Firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę
usługową z certyfikowanym laboratorium (prywatnym, publicznym lub laboratorium
uniwersyteckim) w celu przeprowadzenia pełnej analizy olejku różanego i wody
różanej stosowanej w ich produktach.

CZ

BOCZ20150619001

Czeska firma zajmująca się projektowaniem, inżynierią oraz zamówieniami, świadczy
usługi w zakresie kompleksowych dostaw dedykowanych dla obszarów
inwestycyjnych, w sferze przemysłu chemicznego i ropy naftowej, produkcji maszyn i
sprzętu transportowego, hutnictwa, obiektów budowlanych i mieszkaniowych,
infrastruktury i energetyki. Firma poszukuje partnerów do współpracy na terenie
Europy, Azji i Afryki oraz oferuje usługi podwykonawstwa.

CZ

BRCZ20151109001

Czeska firma handlowa specjalizuje się w produktach wyposażenia wnętrz, meblach.
Firma poszukuje producentów wyposażenia wnętrz, mebli, akcesoriów domowych.
Firma oferuje dystrybucję online poprzez szybką sprzedaż (tzw. flash sale) w UE, USA
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

CZ

BOCZ20151027001

Czeski producent obwodów drukowanych poszukuje producentów sprzętu
elektrycznego, którzy stosują obwody drukowane w swoich produktach. Potencjalni
partnerzy powinni pochodzić z Austrii, Niemiec, Węgier, Polski i Słowacji oraz być
zainteresowani współpracą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Firma oferuje
najwyższej jakości obwody drukowane w małych jak i dużych seriach i próbkach,
jednowarstwowe i dwuwarstwowe płytki obwodów drukowanych w różnych
wariantach.
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CZ

BOCZ20151023001

Czeska firma produkuje przemysłowe materiały włókiennicze wykonane z lnu,
bawełny i juty. Firma produkuje również specjalne tkaniny z powłokami
wodoodpornymi, ognioodpornymi lub przeciwgrzybicznymi, zgodnie z wymaganiami
klientów, często wykorzystywane do markiz, wielofunkcyjnych namiotów
zewnętrznych i pokryć. Firma chce współpracować na podstawie umowy o
podwykonawstwo dla głównego wykonawcy lub w ramach porozumienia
produkcyjnego.

CZ

BOCZ20151029001

Czeska firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
formowanych z rozdmuchiwaniem oferuje się jako wykonawcy w znormalizowanej
lub zindywidualizowanej produkcji zgodnie ze specyfikacją klienta. Firma chciałaby
pracować w ramach porozumienia produkcyjnego.

DE

BODE20151001001

Niemiecka firma, specjalizująca się w sprzedaży czujników laserowych,
komponentów laserowych i rozwoju oprogramowania wykorzystywanych w
automatyce przemysłowej wykorzystywanej np. w automatyce dźwigowej, suwnic,
taśmociągów do transportu materiałów sypkich poszukuje partnerów
dystrybucyjnych.

DE

BODE20151001003

Niemiecki producent hydraulicznych bloków rozdzielacza hydraulicznego,
produkujący stal, żeliwo, stal nierdzewną i aluminiowe bloki od 40kg do 8,5t,
poszukuje partnerów międzynarodowych, w celu rozszerzenia swojej działalności na
europejskim rynku hydrauliki przemysłowej i mobilnej, w ramach umowy
pośrednictwa handlowego.Firma jest skuteczna w utrzymaniu kosztów produkcji
oraz wysokiego poziomu jakości, zarówno w produkcji jednostkowej, jak i seryjnej.

DE

BODE20151103001

Niemiecka firma, jeden ze światowych liderów w usługach B&R dotyczących
systemów naświetlania i namnażania komórek poszukuje agentów i dystrybutorów w
Australii, Europie oraz obu Amerykach. Firma oferuje najnowocześniejsze systemy
analizy toksykologicznej in vitro lotnych gazów, cząsteczek, szybko ulatniających się
mieszanin oraz skomplikowanych mieszanin gazów, które pozwalają na realistyczną
symulację warunków atmosferycznych.

DE

BODE20151021001

Niemieckie MŚP będące członkiem sieci 27 laboratoriów referencyjnych wybranych
przez KE do oferowania alternatywnych metod badawczych niż testy na zwierzętach,
poszukuje partnerów, którzy chcą sprawdzić swoje produkty farmaceutyczne /
chemiczne/ kosmetyczne z wykorzystaniem tej metody. Firma rozwinęła,
wystandaryzowała i zalegalizowała wykorzystywanie przekształconych systemów
ludzkiej kultury hepatocytów do powtarzalnej analizy leków, chemikaliów i
ksenobiotyków. Firma podejmie współpracę na zasadzie umowy serwisowej lub
podwykonawstwa.

DE

BODE20151117001

Niemiecka firma oferuje siłowniki elektryczne o szerokim zakresie zastosowań w
wielu sektorach. Firma posiada trzy linie, aby sprostać wszystkim wyzwaniom
technicznym i wymaganiom klientów. Możliwe są indywidualne rozwiązania.
Partnerów dystrybucyjnych i przedstawicieli handlowych firma poszukuje w Rosji, na
Ukrainie, w Mołdawii i na Białorusi.

DE

BODE20151102001

Niemiecka firma posiadająca ponad 20‐letnie doświadczenie w dostawach dla
niemieckiego rynku stomatologicznego, ma do zaoferowania wysokiej jakości stopy
dentystyczne. Firma należy do wąskiej grupy europejskich producentów stopów
metali nieszlachetnych i posiada własny zakład produkcyjny w Niemczech.
Oferowane produkty oparte są na kobalcie, chromie czy niklu i są bezpieczne ‐
posiadają oznaczenie CE. Firma poszukuje przedstawicieli handlowych,
dystrybutorów, gotowych do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa lub
umowy dystrybucji.
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DE

BRDE20151026001

Niemiecki producent wysoko wydajnościowych, małych elektrowni wiatrowych
poszukuje producentów skrzydeł wykonanych z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym ‐ ewentualnie także z alternatywnych nowych
materiałów jak ekonomiczne i ekologiczne substytuty. Mile widziane się oferty ze
wszystkich regionów objętych wsparciem ośrodków Enterprise Europe Network.
Pożądana jest współpraca na podstawie umowy produkcyjnej.

DE

BODE20150817002

Firma z Niemiec posiada wieloletnią wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu w
dziedzinie naturalnych systemów kanalizacyjnych. Firma oferuje wsparcie i istotny
materiał do realizacji własnych projektów naturalnych systemów kanalizacyjnych.
MSP poszukuje partnerów w Czechach i / lub Polsce, którzy są zainteresowani
wzajemną produkcją dla osób trzecich, np. klientów końcowych lub innowacyjnych
władz lokalnych.

DE

BODE20150909001

Bawarska firma (z południa Niemiec) specjalizuje się w rozwoju oprogramowania
internetowego telemedycznego, a także w produkcji sprzętu telemedycznego.
Oprogramowanie działa nawet w przypadku połączeń internetowych o niskiej
przepustowości. Dlatego firma przede wszystkim szuka partnerów w krajach
rozwijających się i wschodzących, w szczególności w Rosji i Chinach. Ponadto spółka
chce wprowadzić do umowy o świadczenie usług dystrybucji.

DK

BODK20151117001

Duńska firma zajmująca się hostingiem europejskiej platformy handlu on‐line dla
biznesu (B2B) poszukuje firm zainteresowanych tego typu usługą w celu
handlowania swoimi produktami. Firma oferuje umowę o świadczenie usług.

DK

BRDK20151113001

Duńska firma poszukuje producentów, którzy byliby w stanie dostarczyć 100 ml i 200
ml białe butelki z polietylenu z pompą spieniacza w ramach porozumienia
produkcyjnego. Butelki powinny mieć średnicę około 48 mm i szeroki otwór do
napełniania.

DK

BRDK20151027001

Duński projektant kompleksowych produktów poszukuje producenta, który może
zapewnić uformowany, łatwopalny węgiel wykonany z łupin orzechów kokosowych i
mąki kukurydzianej. Produkt nazywany jest niestandardowym węglem drzewnym
wykonanym z łupin orzechów kokosowych.

ES

BOES20151106002

Hiszpańska firma oferuje wysokiej jakości akcesoria dla zwierząt domowych
dystrybutorom i agentom handlowym w różnych krajach. Wśród oferowanych
akcesoriów znajdują się: obroże, smycze i inne ręcznie robione akcesoria.

ES

BOES20151026001

Istniejąca od 60 lat firma z Bilbao w Kraju Basków (Hiszpania), produkuje
rozwiązania do czyszczenia atramentu i innych pomocniczych produktów
chemicznych dla przemysłu druku offsetowego. Firma jest w stanie tworzyć własne
formuły chemiczne ze względu na posiadanie własnego laboratorium oraz zespołu
badawczego. W portfolio firmy znajdują się produkty potrzebne na etapie
przygotowań do druku oraz akcesoria dla drukarni takie jak płyty fleksograficzne,
pokrycia. Firma poszukuje współpracy z dużymi drukarniami w ramach agencyjnych
umów handlowych lub umów dystrybucyjnych.

ES

BOES20151110003

Małe hiszpańskie studio nagraniowe poszukuje partnerów zainteresowanych
usługami nagrywania audio i tworzenia projektów multimedialnych.

ES

BOES20150924001

Hiszpański właściciel firmy deweloperskiej z siedzibą w Rumunii i właściciel
atrakcyjnych nieruchomości przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych
w mieście Targoviste zainteresowany jest sprzedażą tej firmy.

ES

BOES20151030001

Hiszpańska firma z regionu Galicji, będącego liderem w przetwórstwie granitu w
Hiszpanii, zajmuje się obróbką bloków granitowych z krajowych kamieniołomów, jak
również materiałów importowanych, głównie z Brazylii i Indii, przerabiając je w
płyty, płytki i inne, w zależności od zamówienia klienta. Firma poszukuje agentów i
dystrybutorów sprzedających w sektorze "zrób to sam", sektorze budowlanym i dla
firm kamieniarskich.
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ES

BOES20151027002

Baskijska firma działająca w sektorze zdrowotnym i optycznym projektuje i
produkuje soczewki wewnątrzgałkowe i inne implanty okulistyczne. To MŚP oferuje
swoje urządzenia i wiedzę do testowania zaawansowanych technologicznie procesów
produkcyjnych i produktów, jak również powiązania z okulistami i innymi
specjalistami w celu przeprowadzenia procesu walidacji. Firma poszukuje także
umów produkcyjnych bądź umów o świadczenie usług dla przemysłu, ośrodków
badawczych i uczelni zaangażowanych w sektorach optycznym i zdrowia.

ES

BRES20151013001

Hiszpańska firma, specjalizująca się w wycenie i komercjalizacji innowacyjnych
rozwiązań, oferuje swoje usługi dla międzynarodowych firm, które chcą wprowadzić
w Hiszpanii w ramach umowy pośrednictwa handlowego:1) maszyny o wyjątkowej
wartości, które należy uwzględnić w procesach produkcyjnych w takich obszarach,
jak materiały i chemikalia, zanieczyszczenia i recykling, sprzęt przemysłowy,2)
przemysłowe materiały pośrednie dodawane do procesu uzyskiwania
wysokojakościowych produktów końcowych

ES

BOES20150617001

Hiszpańska firma specjalizuje się w serigrafii przemysłowej i jest producentem
szerokiej gamy produktów (włączniki membranowe, pokrywy, panele frontowe,
obwody drukowane, plakietki identyfikacyjne, etykiety przylepne) dla każdego
sektora. Firma poszukuje agentów w innych krajach europejskich.

ES

BOES20151027001

Młoda baskijska firma z północnej Hiszpanii, która wypuściła na rynek pierwszą
kolekcję zastawy stołowej, która otrzymała liczne nagrody za wzornictwo, poszukuje
dystrybutorów w Europie.

ES

BOES20150529001

Hiszpańska firma jest wiodącym producentem oliwy z oliwek w regionie Walencji i
poszukuje nowych partnerów związanych z dystrybucją żywności poprzez
supermarkety, specjalistyczne sklepy oraz restauracje, hotele i usługi kateringowe.

ES

BRES20151014001

Hiszpańska firma specjalizująca się w promocji i dystrybucji antyalergicznej żywności
i napojów poszukuje producentów zainteresowanych wprowadzeniem swoich
produktów na tego typu rynek. Firma poszukuje partnerów do świadczenia dla nich
usług dystrybucyjnych lub innych w zależności od rynku i badań opinii. Firma oferuje
rozbudowany portfel klientów cierpiących z powodu alergii i poszukujących
alternatywnych rozwiązań gastronomicznych.

ES

BOES20151110002

Hiszpańska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości owoców Pitaji,
zainteresowana jest eksportem swoich owoców tropikalnych do Europy. Firma może
dostarczyć duże ilości różnych odmian, takich jak Dragon, Volcano, Queen i Sand, w
ciągu 48 godzin na terenie całej Europy. Owoce produkowane są na Wyspach
Kanaryjskich, ale proces przetwarzania odbywa się w Barcelonie. Firma poszukuje
europejskich importerów / dystrybutorów, na zasadach umowy dystrybucyjnej.

ES

BOES20150522001

Hiszpański producent miodu i pyłku kwiatowego rozprowadza wiele rodzajów miodu
w różnej formie. Firma produkuje miód pasteryzowany w plastikowych butelkach i
słoikach; jak również surowy miód o masie 300 kg. Firma zajmuje się również
pyłkiem kwiatowym. Poszukuje nowych dystrybutorów w Europie.

ES

BOES20150220002

Firma z południowej Hiszpanii specjalizująca się w sektorze energii odnawialnej
(słonecznej) oferuje profesjonalne usługi w zakresie projektowania, rozwoju,
eksploatacji i konserwacji elektrowni słonecznych. Firma poszukuje partnerów
(inwestorów, promotorów i innych firm specjalizujących się w tej dziedzinie) w celu
wspólnego opracowania elektrowni fotowoltaicznych. Firma nawiąże współpracę na
zasadzie joint venture i umowy świadczenia usług.

ES

BOES20151028001

Ta hiszpańska firma zajmuje się produkcją ręcznie tkanych tekstyliów takich jak
narzuty, koce, poduszki i dywany dla domu oraz różnych typów wnętrz. Firma
poszukuje wiarygodnych agentów handlowych i dystrybutorów z szerokim
doświadczeniem w handlu detalicznym działających w nowoczesnej branży
projektowej, do współpracy w ramach umowy handlowej lub umowy dystrybucji.
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FI

BOFI20151111002

Fińska firma opracowała wspólnie z ekspertami i naukowcami z dziedziny bioenergii
rozwiązanie technologiczne wykorzystujące chmurę obliczeniową . Proponowane
rozwiązanie umożliwia kompletną obsługę i kontrolę łańcucha dostaw drewna,
biomasy i ich logistyczną obsługę. Firma chce zwiększyć udział w rynkach
międzynarodowych i poszukuje dystrybutora swoich produktów i usług. Współpraca
w formie umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy pośrednictwa
handlowego.

FI

BOFI20151111001

Fińska firma opracowała internetowe mobilne rozwiązanie oparte na chmurze
obliczeniowej przeznaczone dla właścicieli lasów i innych zainteresowanych stron.
Technologia umożliwia monitorowanie terenów leśnych i zarządzanie nimi bez
konieczności rzeczywistej w nich obecności. Rozwiązanie poprawia kontrolę i
zarządzanie, a także wpływa na wyniki finansowe całej gospodarki leśnej. Firma
nawiąże współpracę zasadzie agencji handlowej i umowy dystrybucji usług.

FI

BRFI20151104001

Fiński sprzedawca rękodzieła i hobbystycznego rzemiosła poszukuje dostawców
materiału (papier, filc, guziki, wstążki, perełki, nici, przędza, uchwyty do torebek itp.)
do różnego rodzaju zestawów DIY ("zrób to sam"). Rozważany rodzaj współpracy to
umowa dystrybucyjna. Materiały są poszukiwane w krajach europejskich i w Azji.
Typowymi klientami są osoby, które są zainteresowane rękodziełem i wciąż
poszukują czegoś nowego i interesującego do samodzielnego wykonania.

FI

BOFI20151112001

Fińska firma specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości wyrobów jagodowych
poszukuje firm, które byłyby zainteresowane wykorzystaniem jagody nordyckiej w
swoich produktach. Bogate w flawonoidy, witaminy i przeciwutleniacze, produkty
jagód mogą być uważane za bardzo odżywcze pożywienie i stosowane jako surowiec
w różnych gałęziach przemysłu, na przykład w produkcji żywności i napojów, jako
suplement zdrowia, kosmetyki. Firma może dostarczać jagody w ramach umowy
handlowej lub porozumienia produkcyjnego.

FR

BOFR20140519003

Francuska firma, wiodąca w sprzedaży morskich i naturalnych składników w
systemie B2B, posiadająca unikalną wiedzę w zakresie pozyskiwania i przetwarzania
naturalnych elementów do zastosowań żywnościowych, odżywczych, kosmetycznych
i paszowych, poszukuje partnerów biznesowych w przemyśle spożywczym i
nutraceutycznych. Wymagani są pośrednicy handlowi, w charakterze
podwykonawstwa. Firma oferuje współpracę w oparciu o wzajemną produkcję.

FR

BOFR20151022001

Francuskie laboratorium badawczo‐rozwojowe, ukierunkowane na innowacje,
specjalizuje się w badaniach z zakresu materiałów oraz metod ich przetwarzania,
zdolności czyszczącej i obróbki powierzchniowej. Firma poszukuje partnerów
handlowych (agentów sprzedaży, dystrybutorów), producentów maszyn i urządzeń
przemysłowych, a także producentów kotłów, którzy byliby zainteresowani
współpracą w ramach umowy przedstawicielstwa i/lub umowy dystrybucji.
Współpraca polegałaby na promocji i sprzedaży firmom z sektora MŚP oraz dużym
podmiotom przemysłowym produktu firmy ‐ ekologicznego stanowiska do usuwania
farby.

FR

BOFR20151021008

Francuskie MŚP specjalizujące się w rozwiązaniach klimatycznych dla rolnictwa
(ogrodnictwo oraz hodowla zwierząt) oraz budynków przemysłowych oferuje
szeroką gamę produktów przeznaczonych zarówno dla rolników, hodowców i
przedsiębiorstw przemysłowych. Firma jest gotowa do współpracy w ramach umów
o dystrybucji w celu rozszerzenia swojej sieci handlowej na całym świecie.

FR

BOFR20150827001

Francuskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP specjalizujące się w pokryciach
podłogowych i znakowaniach świetlnych stworzyło innowacyjne, świecące
krawędzie stopni (listwy schodowe) do montowania w kinach, klubach nocnych,
hotelach… Firma poszukuje umów o dystrybucję lub agentów handlowych, aby
dotrzeć na nowe rynki na całym świecie.
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FR

BOFR20151013003

Francuska firma oferuje szeroką gamę produktów dla firm farmaceutycznych i
biotechnologicznych z zakresu testowania nowych leków do leczenia raka krwi.
Firma oferuje platformę usługową obejmującą identyfikację, ocenę skuteczności
leków, charakteryzowanie sposobów ich działania oraz identyfikację najbardziej
skutecznej metody leczenia konwencjonalnego lub przy użyciu dodatkowych
substancji w celu wyleczenia różnych odmian choroby Multiple Myeloma. Firma
oferuje porozumienie usługowe.

FR

BOFR20151013001

Francuska firma z sektora MŚP zajmująca się nowotworami krwi (chorobą Kahlera)
oferuje szeroką gamę usług dla firm farmaceutycznych i biotechnologicznych,
obejmującą identyfikację i weryfikację biomarkerów predykcyjnych przewidujących
działanie leków oraz towarzyszące jej narzędzia diagnostyczne.

FR

BOFR20151021009

Francuska firma rozwijająca od 12 lat innowacyjne okulary, opracowała również
szereg opatentowanych wysoce innowacyjnych modeli okularów (okulary
przeciwsłoneczne, okulary do czytania) i chciałaby wprowadzić swoje produkty na
rynki zagraniczne. W związku z tym firma poszukuje agentów lub dystrybutorów do
komercjalizacji swoich produktów w Europie i na całym świecie.

FR

BOFR20151014001

Innowacyjna francuska firma z doświadczeniem w produkcji elementów wykonanych
ze stopów niklowo‐tytanowych dla urządzeń z branży medycznej oraz do aplikacji
zaawansowanych technologicznie, opracowała szeroką gamę klamer uciskowych i K‐
wires (druty Kirschnera). Firma poszukuje partnerów do umów produkcyjnych i
dystrybucyjnych.

FR

BOFR20151009001

Francuska firma oferuje wysokiej jakości usługi ozdobnej obróbki metalu ‐ stali,
miedzi, mosiądzu, nierdzewki, aluminium, cyny, cynku. Dzięki posiadanemu
doświadczeniu firma może zaoferować szeroki wachlarz usług oraz szyte na miarę
rozwiązania dla architektów, projektantów wnętrz, stolarzy oraz producentów mebli.
Firma oferuje również produkcje prototypów.

FR

BOFR20151023001

Francuska firma specjalizująca się w precyzyjnej obróbce metalu, usługach
mikroinżynierii części, produkcji narzędzi oraz części mikrotechnicznych i
mikromechaniczych dla sektorów lotniczego i kosmicznego oferuje usługi
podwykonawstwa i możliwość podpisania umowy produkcyjnej. Firma produkuje
m.in. turbiny gazowe, elementy łączników oraz innych części wymagających
stosowania technologii erozji drutem lub drążenia erozyjnego o wymiarach od 0.25
do 0.05 mm.

FR

BOFR20151015002

Francuska firma specjalizująca się w cięciu i tłoczeniu części dla przemysłu oferuje
usługi podwykonawstwa. Firma poszukuje partnerów z sektorów samochodowego,
budowlanego i produkcji AGD.

FR

BOFR20151019005

Francuska firma specjalizuje się w produkcji mechanicznego wyposażenia dla sektora
pielęgnacji drzew. Firma chce rozszerzyć działalność na nowych rynkach i poszukuje
partnerów do importu i dystrybucji narzędzi do cięcia żywopłotów w sektorze
ogrodniczym i leśnym. Przewidywana współpraca na bazie umowy dystrybucji.

FR

BOFR20151008001

Francuska firma specjalizująca się w świadczeniu usług dla producentów w zakresie
konserwacji i naprawy automatów i robotów, oferuje współpracę w ramach umowy o
świadczenie usług dla firm wymagających usług posprzedażowych i konserwacji dla
swoich klientów we Francji.

FR

BOFR20151019001

Francuski MŚP opracował innowacyjne rozwiązanie biologiczne z użyciem
naturalnych mikroorganizmów umożliwiające degradację szerokiej gamy
zanieczyszczeń organicznych do gnojowicy trzody chlewnej i bydła. Poszukiwani są
dystrybutorzy lub przedstawiciele handlowi, jak również firmy przemysłowe,
inżynierskie oraz firmy usługowe do umów licencyjnych w sektorze bydła.

FR

BRFR20151026001

Francuskie MŚP działające w przemyśle lotniczym poszukuje układu
energoelektronicznego 500‐1000 VDC (prąd stały) do/z VAC (prąd przemienny dla
silnika) dla innowacyjnego typu samolotu. Poszukiwany rodzaj współpracy to
projektowanie i umowa produkcyjna.
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FR

BOFR20151026001

Nowa francuska firma zaangażowana w produkcję spirytusu opracowała i destyluje
wysokiej klasy wódkę. Produkt wyprodukowany jest we Francji, w 100% z
francuskich składników. W celu przyspieszenia swojego rozwóju, firma poszukuje
partnerów do dystrybucji produktów za granicą.

FR

BOFR20150617001

Francuska firma produkująca sok z baobabów poszukuje agencyjnych umów
komercyjnych i dystrybucyjnych celem rozszerzenia swojej sprzedaży w Europie. Jest
to w 100% naturalny sok energetyczny wykonany z miąższu baobabu, guarany i
cukru trzcinowego tj. w całości ze składników organicznych. Firma oferuje również
certyfikowany, organiczny miąższ baobabu jako surowiec, przeznaczony dla
przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Firma poszukuje umów
dystrybucyjnych i outsourcingowych.

FR

BOFR20151102001

Znana francuska firma, producent świeżego makaronu (bez dodatków oraz
nadziewanego) poszukuje dystrybutorów lub agentów do rozwoju eksportu w
Europie. Firma produkuje szereg innowacyjnych świeżych produktów, gotowych do
gotowania frytek, pakowanych makaronów, tortilli, gotowych do smażenia gnocchi i
quenelles (kluseczki z kaszy manny) specjalność francuska.

FR

BOFR20151016001

Francuska firma inżynieryjna ma doświadczenie w sektorze hodowli pszczół. Firma
oferuje usługi konsultacyjne pszczelarzom, podmiotom przemysłowym i
laboratoriom B+R aktywnym na tym polu. Usługi zmierzają do tworzenia i rozwoju
produktów pszczelich, zwiększenia produktywności uli i globalnej waloryzacji
produktów i projektów związanych z pszczelarstwem. Firma jest otwarta na
współpracę na bazie umowy usługowej.

FR

BOFR20151113002

Francuskie MŚP specjalizuje się w imporcie, pakowaniu i sprzedaży przypraw z
Madagaskaru. Firma chciałby negocjować z dystrybutorami wprowadzenie ich
produktów na nowe rynki. Firma poszukuje współpracy w ramach umowy o usługi
dystrybucji.

FR

BOFR20150928001

Francuski producent słodkich i słonych wafli jest zainteresowany podpisaniem
umowy dystrybucyjnej z pośrednikami handlowymi, włączając sprzedawców.

FR

BOFR20151009003

Francuska firma specjalizująca się w wysoko precyzyjnych narzędziach i
urządzeniach medycznych, a także w mikroczęściach dużej precyzji, poszukuje
partnerów w Europie i poza nią, do współpracy w ramach umowy produkcji i
podwykonawstwa.

FR

BOFR20151023002

To pierwsza francuska marka dedykowana wyłącznie projektowaniu dużych toreb
plażowych oraz toreb letnich. Ponadto, francuska firma poszerza swoją gamę
produktów o sakiewki i małą kolekcję akcesoriów mody. Obecnie francuska marka
poszukuje agentów, dystrybutorów i sprzedawców detalicznych na całym świecie,
aby rozwijać swoją sprzedaż.

FR

BOFR20151105001

Ta francuska firma oferuje od 1988 roku prestiżowe usługi w zakresie transportu i
transferu podczas urlopów lub podróży biznesowych w Normandii. Firma zapewnia
również przewóz wahadłowy taksówkami z lotnisk i dworców. Firma jest
zainteresowana współpracą w ramach umowy o świadczenie usług z
touroperatorami i biurami podróży, obsługującymi wymagających klientów.

FR

BOFR20151113001

To francuskie MŚP produkuje perfumy, które należały do historycznych wielkich
nazwisk, na podstawie przepisów, które można znaleźć w niektórych archiwach.
Firma jest otwarta na współpracę w ramach komercyjnych agencji lub umowy
dystrybucyjnej.

GR

BOGR20151106001

Grecka firma z Krety projektuje i produkuje kolekcje ubrań dla kobiet i dzieci ‐
kaftany, tuniki i sukienki. Firma do produkcji używa wysokiej jakości bawełny i
jedwabiu. Firma działa na rynkach greckim i cypryjskim od 2002 r. Firma jest także
obecna na rynku niemieckim i albańskim i jest zainteresowana rozszerzeniem swojej
obecności na inne rynki zagraniczne.
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GR

BOGR20151006002

Przemysłowa grupa firm, działająca od 2012 roku w Grecji, projektuje i produkuje
unikalną konstrukcję elastycznego łupka kamiennego. Zastosowane materiały to
elementy pochodzące z wnętrza skał z naturalnych minerałów, materiału wiążącego i
innych materiałów nieorganicznych produkowanych wyłącznie przez grecką firmę,
nadaje się do krajów o wysokich lub niskich temperatur. Firma poszukuje umów
dotyczących usług dystrybucji, agentów z sektora przemysłowego w całej Europie.

HR

BOHR20150615003

Chorwacka firma specjalizująca się we wszystkich fazach rozwoju produktów,
zarówno przemysłowych jak i konsumpcyjnych, chciałaby zaoferować swoje usługi w
formie podwykonawstwa lub na podstawie umowy o świadczenie usług dla
zainteresowanych partnerów biznesowych. Głównym celem firmy jest pomoc
przedsiębiorcom we wprowadzaniu na rynek wysokiej jakości produktów.

HR

BOHR20150702001

Chorwacka firma specjalizująca się w ochronie przed wilgocią i renowacji starych
budynków, poszukuje partnerów, którzy zainteresowani są wykorzystywaniem ich
systemu kapilary wodnej w osuszaniu budynków. Firma oferuje współpracę w formie
umowy o podwykonawstwo.

HR

BOHR20150615001

Chorwacki producent wysokiej jakości metalowych sufitów, profili ściennych, fasad
aluminiowych i profili specjalnych, oferuje swoje usługi w zakresie wyposażania
wszelkiego rodzaju wnętrz, instalacji profili i fasad (umowa outsourcingu) oraz
poszukuje przedstawicieli (agentów).

HR

BOHR20150904001

Chorwacki klaster specjalizujący się w obróbce drewna oferuje usługi w produkcji
wyrobów z drewna. Klaster poszukuje partnerów do porozumienia produkcyjnego
lub podwykonawstwa.

HR

BRHR20150614001

Chorwacki hurtownik i detalista urządzeń sanitarnych, głównie płytek ceramicznych,
poszukuje dostawcy takich produktów w celu dystrybucji i reprezentowania ich na
rynku chorwackim.

HR

BOHR20150907001

Chorwacka firma zajmująca się projektowaniem statków oraz inżynierią morską
oferuje usługi outsourcingu dla firm budujących i projektujących statki.

HR

BOHR20150615004

Chorwacka firma, producent nowoczesnego, praktycznego i użytecznego produktu,
zaprojektowanego w celu ochrony kobiecych butów podczas prowadzenia
samochodu (zapiętka byta), oferuje swoje produkty dla dystrybutorów i
przedstawicieli handlowych w celu znalezienia nowych rynków dla tego
innowacyjnego produktu.

HU

BOHU20150722002

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji specjalistycznych, zdrowotnych i
funkcjonalnych produktów na bazie kawy, nutrikosmetyków oraz naturalnych
suplementów diety poszukuje hurtowni i dystrybutorów.

HU

BOHU20150618002

Węgierska firma, specjalizująca się w produkcji włókna szklanego i włókna
węglowego, wzmacniającego części z tworzyw sztucznych, oferuje firmom
zagranicznym swoje usługi jako podwykonawca.

HU

BOHU20150602002

Węgierska firma zajmująca się rozwijaniem oprogramowania i usługami doradczymi
oferuje dwa produkty z zakresu oprogramowania. Jednym z nich jest
oprogramowanie do nagrywania danych floty firmowej oraz danych
administracyjnych pojazdów mechanicznych, dostawczych, pojazdów rolniczych i
motocykli, podczas gdy inne urządzenia monitorujące działające w ramach struktury
mają dostęp do tych danych. Firma poszukuje agentów handlowych, aby sprzedawać
swoje produkty w krajach europejskich.

HU

BOHU20150729002

Węgierska firma aktywna w dziedzinie konserwacji, napraw i badania
wysokociśnieniowych maszyn odlewniczych i innego wyposażenia przemysłowego
poszukuje partnerów potrzebujących takich usług na bazie umów podwykonawstwa i
świadczenia usług.

HU

BRHU20151117002

Węgierska firma działa w obszarze technologii plastikowych opakowań
przemysłowych i dystrybucji plastikowych opakowań. Firma chce osiągnąć
konkurencyjne ceny na Węgrzech i w związku z tym poszukuje partnerów
produkcyjnych lub dystrybutorów z krajów UE i Chin, aby zaopatrzyć ich w materiały.
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HU

BOHU20150512002

Węgierska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży kruszyw (głównie dla
budownictwa i rolnictwa), poszukuje partnerów handlowych na terenie całej Europy,
do współpracy w ramach umowy przedstawicielstwa i umowy dystrybucji.

HU

BRHU20151117001

Węgierska firma zainteresowana jest produkcją instrumentów muzycznych (organy
piszczałkowe) oraz budowaniem organów piszczałkowych i części organów na
Węgrzech na rynek międzynarodowy. Firma szuka stabilnych, długoterminowych
partnerów europejskich dostarczających jakościowe tekstylia przemysłowe i skóry w
ramach umów dystrybucyjnych lub produkcyjnych.

HU

BRHU20150728001

Węgierska firma specjalizująca się w branży cyfrowych urządzeń biurowych w
Europie Środkowej poszukuje dostawców i producentów, głównie w dziedzinie
technologii wyświetlania i projekcji w ramach umowy handlowej lub dystrybucji.

HU

BOHU20151026001

Węgierska firma produkuje regeneracyjne materiały adsorpcyjne do
przechwytywania cząstek arsenu, boru, fluoru i jodu i oczyszczania wody. Firma
szuka dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych i firm, które są zainteresowane
podpisaniem umów licencyjnych, głównie z krajów, w których te składniki wody
stwarzają problemy. Partnerzy są szczególnie poszukiwane na rynku uzdatniania
wody pitnej oraz do celów przemysłowych.

IE

BOIE20151027001

Irlandzka firma opracowała szereg rozwiązań GSM w obszarze kontroli dostępu,
bezpieczeństwa, zdalnego sterowania ogrzewaniem, automatyki domowej oraz
przemysłowego monitoringu i kontroli. Ponadto, firma dysponuje nowym, uznanym
na rynku, produktem ‐ urządzeniem do zdalnego sterowania bramami wjazdowymi w
obiektach. Firma jest zainteresowana współpracą na bazie umowy dystrybucji lub
umowy przedstawicielstwa, z partnerami, którzy mają doświadczenie z tego typu
produktami.

IL

BOIL20151015001

Izraelskie MŚP, które specjalizuje się w produkcji niestandardowych produktów
jednorazowego użytku do różnych zastosowań laboratoryjnych, opracowało
unikatowe probówki do badań i laboratoriów medycznych. Przewaga tych probówek
nad dotychczasowymi produktami to wysoka jakość surowca, umożliwiająca
wyjątkowo precyzyjną kalibrację i zapewniająca wysoką jakość wyników. Firma
poszukuje współpracy na zasadzie umów agencyjnych i dystrybucyjnych ‐ handel
oraz umów partnerskich na zasadzie podwykonawstwa i produkcji.

IL

BOIL20150706003

Izraelski MŚP specjalizuje się w produkcji i rozwoju weterynaryjnych produktów
owadobójczych. Firma oferuje dla rynku weterynaryjnego grupę innowacyjnych
produktów owadobójczych o szerokim zakresie działania. Przewaga nad środkami
aktualnie obecnymi na rynku wynika z faktu, że produkt tej firmy jest przyjazny dla
użytkownika, a jego stosowanie bardzo opłacalne. Firma szuka umowy pośrednictwa
komercyjnego lub umowy dystrybucji z pośrednikami handlowymi, którzy pomogą
firmie odnaleźć nowych klientów na rynku międzynarodowym.

IL

BOIL20150825001

Wiodąca firma z Izraela produkuje i sprzedaje materace wysokiej jakości pod własną
marką, a także pod markami innych firm. Firma specjalizuje się w tworzeniu
niestandardowych materacy o jakości zgodnej z wymaganiami klientów. Firma
poszukuje dystrybutorów lub agentów lub umowy produkcyjnej w Europie.

IL

BOIL20151027002

Izraelskie MŚP, która specjalizuje się w systemach oświetlenia LED, opracowało
rozwiązanie LED‐oświetlenie dostosowane do potrzeb klienta, aby uzyskać
najbardziej efektywne rezultaty. Przewaga nad obecnymi systemami to imponujące
obniżenie zarówno kosztów energii i utrzymania, wszechstronność dla każdego
zakładu. Firma poszukuje usług dystrybucyjnych / franszyzy / handlowej umowy
agencyjnej.

IL

BOIL20150921001

Izraelskie MŚP, doświadczone w produkcji specjalnego obuwia, opracowało
niezwykle wygodne obuwie. Przewagą rynkową ich produktu jest długa żywotność,
uczucie miękkości podczas stąpania, korzystanie z materiałów naturalnych, itp. Firma
szuka komercyjnych umów agencyjnych i umów usług dystrybucyjnych.

str.11/26

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

IT

BOIT20150616002

Włoska firma jest producentem wielofunkcyjnych przenośników narzędzi, które
można wykorzystać zarówno w branży rolnej, jak również w dziedzinie architektury
krajobrazu oraz na rynku budowlanym. Firma zamierza zwiększyć swoją
międzynarodową obecność rozpoczynając współpracę z nowymi dystrybutorami na
rynkach zagranicznych.

IT

BOIT20151007001

Wiodąca włoska firma z ponad 50‐letnim doświadczeniem w rozwoju, produkcji i
logistyce jest jedną z wiodących firm w różnych dziedzinach, takich jak np. przemysł
artykułów gospodarstwa domowego. Firma oferuje swoje usługi począwszy od prac
rozwojowych zgodnie ze specyfikacją klienta do produkcji poszczególnych
elementów/ komponentów i projektów z wykorzystaniem obróbki metali. Firma
poszukuje partnerów do nawiązania współpracy na zasadzie zlecenia produkcji lub
usług.

IT

BOIT20150616001

Wiodący włoski producent maszyn do cięcia metalu z własną marką rur, profili i
innych materiałów poszukuje dystrybutorów i agentów, w celu poszerzenia rynku
zbytu.

IT

BOIT20150908001

Założona w latach 80' włoska firma z Giarre na Sycylii produkuje powłoki oraz meble
łazienkowe oraz kuchenne ze skał wulkanicznych z góry Etny. Firma poszukuje
architektów, projektantów, sprzedawców ceramiki oraz dystrybutorów.

IT

BOIT20151119002

Włoska firma oferuje pływające platformy morskie, do jezior i do basenów, parków
wodnych, centrów SPA & wellness. Produkty tej firmy charakteryzują się włoskim
stylem oraz są produkowane w tym kraju. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów.

IT

BRIT20150612001

Włoska firma specjalizująca się w optymalizacji wody pitnej, prowadząca sprzedaż
produktów seryjnych głównie poprzez marketing referencyjny (marketing sieciowy)
w obrębie UE i poza jej granicami. Obecnie firma poszukuje producenta dzbanków do
wody/karafek.

IT

BOIT20150914001

Włoska firma, specjalizująca się w produktach wykonanych z tkaniny pokrytej gumą,
poszukuje współpracy w oparciu o usługi dystrybucji i partnerstwo handlowe w
ramach usług agencyjnych, w celu rozszerzenia działalności na poziomie
międzynarodowym. W szczególności poszukuje sprzedawców i dystrybutorów
dostaw asortymentu żeglarskiego i morskiego. Firma produkuje przede wszystkim
trzy towary pokryte gumą: wysięgniki, zbiorniki i namioty.

IT

BOIT20151013001

Firma zlokalizowana w centralnych Włoszech sprzedaje wysokiej jakości produkty
winiarskie i spożywcze, oferując zagranicznym klientom najlepsze włoskie artykuły
dla smakoszy. Firma chce rozszerzyć działalność na nowe rynki i poszukuje w
Europie agentów, dystrybutorów i kupców.

IT

BOIT20150918001

Firma położona w środkowych Włoszech, działa w branży rolno‐spożywczej w
zakresie promowania najlepszych producentów żywności ze Środkowo‐
Południowych włoskich regionów. Zajmuje się promowaniem i sprzedażą ich
produktów za granicą. Firma poszukuje agentów i dystrybutorów, najlepiej średnich
przedsiębiorstw, z doświadczeniem w promocji i sprzedaży produktów do najwyższej
jakości restauracji, smakoszy i delikatesów oraz specjalnych działów w
supermarketach.

IT

BOIT20151117002

Włoski producent modnego, skórzanego obuwia damskiego poszukuje
przedstawicieli handlowych i dystrybutorów. Dobrej jakości skóra, kombinacje
materiałów i charakterystyczny krój cechują każdą kolekcję firmy. Firma jest
zorientowana na eksport, a jej produkty sprawdziły się już w niektórych krajach UE.

IT

BOIT20151027001

Włoskie MŚP produkujące łodzie motorowe do 8 metrów posiadające zakład
produkcyjny w Rumunii, poszukuje partnerów do ustanowienia umów finansowych.
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JP

BOJP20151109001

Japońska firma, która jest ekspertem w dziedzinie rozwoju urządzeń medycznych,
produkcji i zaopatrzenia, szuka dystrybutora w Europie. Firma zdominowała rynek
japoński w przeciągu 30 lat, a także opracowała innowacyjny, domowy respirator.
Urządzenie to, między innym,i wykorzystywane jest do leczenia bezdechu sennego.
Respirator powstał dzięki ich wiedzy na temat mechanicznego wspomagania, podczas
intensywnej opieki wentylacji.

JP

BOJP20151030001

Japoński pionier produktów tytanowych oferuje swoje usługi dla producentów
urządzeń medycznych w Niemczech i innych krajach UE. Firma może dostarczyć
materiały z tytanu do produkcji wyrobów takich jak elektrody, wymienniki ciepła,
urządzenia medyczne, itp. Firma może obsługiwać cały proces produkcyjny,
począwszy od wstępnego etapu projektowania zamówienia, do ostatniego etapu
przetwarzania.

JP

BRJP20151119001

Japońska firma poszukuje dostawców białych piór indyczych do produkcji
tradycyjnych japońskich talizmanów. Firma produkuje "Hamaya", tradycyjne strzałki,
używane w celu odpędzenia pecha. Firma może rozważyć inne rodzaje piór, jeśli będą
spełniały określone wymogi. Pod warunkiem oczyszczenia ich przed wysyłką, firma
akceptuje pióra w ich oryginalnym kształcie i/lub przycięte do 3‐13 cm.

JP

BOJP20151102001

Japoński producent maszyn dla przemysłu spożywczego oferuje swoje produkty
dystrybutorom lub przedstawicielom handlowym w UE. Gama produktów obejmuje
noże do cięcia kiełbasy oraz maszyny do produkcji szaszłyków z wyjątkową techniką
nacinania, które zostały opracowane do wykorzystania do domowego użytku. Firma
poszukuje partnera w UE, który ma doświadczenie na rynku maszyn spożywczych
oraz może oferować usługi posprzedażowe użytkownikom końcowym.

KR

BOKR20151117001

Południowokoreańska firma założona w 2008 r. oferuje folie z hartowanego szkła
oraz ładowarki i obudowy do bezprzewodowego ładowania telefonów. Produkty
firmy wyróżniają się jakością wykonania. Folie występują w wielu odmianach ‐
odpornych na zarysowania, nie łapiące odcisków palców, oleofobiczne, super
przejrzyste itp. Firma poszukuje dystrybutorów z sektorów telefonii komórkowej
oraz akcesoriów do telefonów, a także dystrybutorów bez doświadczenia w tej
branży.

KR

BOKR20151116001

Firma z Korei Południowej opatentowała bezłopatkowy wentylator, który jest
bardziej wydajny niż jego konkurenci i pomaga zaoszczędzić do 40% energii oraz
zwiększa efekt długości podmuchu o 70% w stosunku do zwykłych wentylatorów
bezłopatkowych. Firma poszukuje dystrybutorów aktywnych w branży
elektronicznych urządzeń domowych.

KR

BOKR20151123001

Południowokoreański producent uchwytu do podtrzymywania telefonu podczas
robienia zdjęć tzw. selfie stick poszukuje dystrybutora w Europie. Ich wyjątkowy
produkt występuje w różnych rodzajach opakowań, które zawierają uchwyt, ultra
mini statyw, uchwyt telefonu, zdalne migawki i może pomieścić 6 calowe smartfony.
Firma rośnie w szybkim tempie, dzięki wysokiej jakości produktów w porównaniu do
konkurentów na rynku.

LT

BOLT20151126001

Litewskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP dostarcza rozwiązania z zakresu
zarządzania w dziedzinie księgowości, materiałów wspierających sprzedaż,
laboratoriów i zarządzania łańcuchem dostaw. Firma oferuje rozwiązania biznesowe
dla detalistów, hurtowni i firm usługowych. Firma jest zainteresowana współpracą
związaną z dystrybucją, joint venture lub umową licencyjną.

LT

BOLT20151008001

Doświadczona litewska firma specjalizuje się w dostawie i obsłudze urządzeń
pomiarowych i urządzeń do monitorowania dla firm, instytucji powiązanych z
chemią, mikrobiologią, fizyką i innymi naukami analitycznymi. Firma poszukuje
pośrednika handlowego ‐ agentów i dystrybutorów w Danii, Estonii, Łotwie,
Norwegii, Polsce i Szwecji.

LT

BRLT20151125001

Litewska firma, specjalizująca się w sprzedaży wszystkich rodzajów opon, oferuje
dystrybucję zagranicznym producentom.

str.13/26

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

LV

BOLV20150407001

Firma produkująca meble z Łotwy, która projektuje i produkuje unikalne, ekologiczne
meble z palet poszukuje szans na nowych rynkach i chciałaby współpracować z
dystrybutorami mebli kooperującymi z detalistami i pracowniami projektowania
wnętrz.

LV

BRLV20150805001

Łotewska firma logistyczna poszukuje partnerów ‐ właścicieli statków, którzy byliby
w stanie świadczyć swoje usługi/wynajmować statki do 3 ‐ 4 handlowych operacji
logistycznych (z szansą na dalszą współpracę).

NL

BONL20150928001

Holenderska organizacja międzynarodowa, która zarządza system certyfikacji pasz
poszukuje współpracy z zarejestrowanymi konsultantami. Wraz z jej partnerami
organizacja w sposób przejrzysty określa jasne warunki tak, że bezpieczeństwo pasz i
trwałość są gwarantowane, a jednostki certyfikujące mogą prowadzić niezależne
audyty. Organizacja poszukuje współpracy w zakresie komercyjnych umów
agencyjnych.

NL

BONL20151103001

Duńska firma działająca w dziedzinie produktów pneumatycznych, poszukuje
partnerów w Europie w celu sprzedaży i/lub dystrybucji komponentów
pneumatycznych. Potencjalnym partnerom z Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski,
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oferowana będzie współpraca w oparciu o usługi
dystrybucyjne. Przyszły partner powinien aktualnie zajmować się sprzedażą części i
komponentów dla hydrauliki i pneumatyki.

NL

BONL20151013002

Holenderska firma z sektora MŚP oferuje specjalistyczne skarpety sportowe
odstraszające kleszcze. Zaimpregnowany materiał chroni sportowca przed
kontaktem z małymi insektami. Po 50 praniach skarpetka zachowuje 98% swoich
właściwości. Dodatkowo produkt ten zapewnia usztywnienie kostki, pochłanianie
drgań oraz lepszą wentylację dzięki specjalnym kanałom. Firma planuje również
produkcję ochraniaczy na szyje, ręce i nogi. Firma poszukuje dystrybutorów.

NL

BONL20150930001

Holenderska odlewnia opracowała technologię odlewania pod ciśnieniem form
odlewniczych dla procesów formowania wtryskowego wysokiego i niskiego ciśnienia
do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Formy wykonane są ze specjalnego
stopu brązu, który oferuje bardzo wysoką jakość powierzchni dla form do 10 metrów
kwadratowych i większych. Firma poszukuje producentów sprzętu (OEM),
producentów form do zastosowania tej nowej technologii w ramach porozumienia
produkcyjnego.

NL

BONL20151022001

Holenderska firma handlowa oferuje kompletny asortyment surowców i składników
odżywczych (dla ludzi i zwierząt). Firma dostarcza również towary i produkty
pośrednich, zarówno pod markami kontrahentów jak i pod własną marką. Aby
jeszcze bardziej rozszerzyć rynek eksportowy firmy poszukuje dystrybutorów w
Europie i poza nią, specjalizujących się w rynku paszowym i żywnościowym.

NL

BRNL20151116001

Holenderska agencja handlowa specjalizuje się w suszonych owocach, miodzie,
sokach, szafranie i innych produktach spożywczych. Firma chce rozszerzyć swoją
ofertę i poszukuje dodatkowych rolnych i spożywczych firm produkcyjnych do
reprezentowania produktów firmy w Holandii i / lub UE. Holenderski partner oferuje
współpracę w oparciu o umowę handlową.

NL

BONL20151110001

Firma z Holandii produkuje unikalne i innowacyjne przekąski, wykonane w 100% z
sera. Serowa przekąska jest wykonana w 100% ze świeżego sera Gouda, w tradycyjny
sposób, bez dodatków. Nowy i unikalny proces produkcji polega na tym, że ser jest
cięty, suszony i prażony (ekspandowany). Firma poszukuje dystrybutorów i / lub
agentów sprzedaży do krajów na całym świecie.

NL

BONL20151027001

Holenderska firma jest producentem i ekspertem w dziedzinie profesjonalnego
oświetlenia dla stajni i budynków rolniczych. Firma oferuje dystrybucję w Polsce, na
Węgrzech, w Serbii, na Łotwie i w Estonii.
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NL

BRNL20151105001

Holenderski start‐up zajmujący się recyklingiem poszukuje zbieraczy lub zakładów
recyklingowych działających w dziedzinie komputerów i odpadów elektronicznych,
najlepiej w Polsce i Czechach. Firma chce przetworzyć odpady elektroniczne z
zagranicy i oferuje potencjalnym partnerom umowę dystrybucyjną.

NL

BONL20150914001

Holenderskie MŚP poszukuje partnerów do dystrybucji samodzielnych,
zintegrowanych i łatwych w obsłudze systemów ultrafiltracji do użytku domowego i
profesjonalnego. System składa się z kilku etapów filtracji wody pitnej dla różnych
źródeł wody. Systemy są dostosowane do lokalnych warunków i wymagają bardzo
ograniczone umiejętności od użytkownika. Firma poszukuje dystrybutorów tego
systemu.

PT

BOPT20151013001

Portugalska firma zajmująca się projektowaniem, produkcją i sprzedażą wyrobów
kompozytowych (kompozyty polimerowe) na bazie korka, chciałaby nawiązać
współpracę z firmami i instytutami naukowymi, posiadającymi pomysły na produkty
wytwarzane z tego materiału. Rozważane formy współpracy: wspólne działania
projektowe, umowa sprzedaży lub produkcji, wspólny udział w projektach naukowo‐
badawczych, realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich. Oferowane
usługi projektowe i produkcyjne są wynikiem współpracy firmy z dużą portugalską
grupą przemysłową, posiadającą wykwalifikowane kadry.

PT

BOPT20151014001

Certyfikowana firma portugalska, założona w 1981, opracowuje rozwiązania pod
klucz dla klientów z sektorów instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia
wraz z komercjalizacją tablic rozdzielczych i wyposażenia elektrycznego oraz
wsparciem technicznym. Firma poszukuje partnerów z branży do współpracy na
bazie umowy usług dystrybucji.

PT

BOPT20150826002

Portugalska firma specjalizująca się w rozwoju systemów technologicznych przez
wykorzystanie rozwiązań "chmury" komuterowej, a w szczególności dla systemu
monitorowania i zarządzania miejscami parkingowymi szuka partnerów za granicą,
w ramach umowy o świadczenie usług.

RO

BORO20151027001

Rumuńska firma założona w 2004 r. jest aktywna w sektorze agencji zatrudnienia.
Firma specjalizuje się w doborze odpowiednich pracowników na terenie Rumunii i
poza nią. Firma oferuje zagranicznym firmom i agencjom pracy usługi rekrutacji,
szkoleń, zarządzania personelem oraz płacami.

RO

BORO20150928002

Rumuńska firma założona w 1992 roku, posiadająca bogate doświadczenie w
dziedzinie gazu ziemnego, chce rozszerzyć swoją obecność w Unii Europejskiej,
oferując współpracę jako podwykonawca oraz w ramach joint venture.

RO

BRRO20150729001

Rumuńska firma, która działa w dziedzinie niewyspecjalizowanego handlu
hurtowego (import i sprzedaż różnych rodzajów worków) zainteresowana jest
działaniem jako dystrybutor dla zagranicznych partnerów, którzy poszukują
współpracy handlowej na rynku rumuńskim.

RO

BORO20151009004

Rumuńska firma z sektora IT, zaangażowana we współpracę międzynarodową i
posiadająca ponad 12‐letnie doświadczenie w branży oferuje usługi
podwykonawstwa.

RO

BORO20151028001

Rumuński producent farb i lakierów poszukuje dystrybutorów swoich produktów.
Oferta obejmuje lakiery wodorozcieńczalne do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
do dachówek, glazury, płytek oraz lakiery do parkietu, a także dekoracyjne farby do
drewna, metalu, betonu, itp., na bazie rozpuszczalnika. Poszukiwani są partnerzy z
Bułgarii, Czech, Słowacji, Polski, krajów bałtyckich, skandynawskich, Wielkiej
Brytanii, krajów Beneluksu, Francji i Włoch. Proponowana współpraca w oparciu o
umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych.
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RO

BORO20150805001

Firma rumuńska działająca w sektorze drzwi i okien będąca czołowym graczem na
krajowym rynku jest częścią największej sieci dystrybucyjnej akcesoriów DIY (Do It
Yourself), cash & carry i materiałów budowlanych w Rumunii. Zakres produktów
firmy obejmuje drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi antywłamaniowe, okna,
a nawet domy z drewna. Firma jest zainteresowana znalezieniem partnerów
europejskich, takich jak sprzedawcy detaliczni materiałów budowlanych i
dystrybutorzy posiadający ugruntowaną sieć klientów.

RO

BORO20150902001

Rumuńska firma, założona w 2007 roku, specjalizująca się w projektowaniu domów
drewnianych i planach inżynieryjnych w oparciu o Eurocode 5, poszukuje partnerów
z Europy i oferuje swoje usługi na podstawie umowy o podwykonawstwo w zakresie
projektowania domów drewnianych, planów inżynieryjnych, produkcji konstrukcji i
montażu.

RO

BORO20151117001

Firma z Rumunii specjalizująca się w produkcji konstrukcji metalowych, na które
składają się meble metalowe dla różnych zastosowań, narzędzia metalowe i sprzęt,
poszukuje dystrybutorów na rynku UE.

RO

BORO20151103003

Rumuński producent wyrobów wulkanizowanych z gumy i metalu, wyrobów
antywibracyjnych do zastosowania w przemyśle kolejowym, maszynach
budowlanych, pojazdów specjalnych, turbin wiatrowych, dla przemysłu morskiego i
ogólnej budowy maszyn oferuje swoją produkcję jako podwykonawca do
długoterminowej współpracy. Poszukiwane są również usługi dystrybucji do
wyrobów gumowych i gumowo‐metalowych.

RO

BORO20151012002

Rumuńska firma projektuje, produkuje i sprzedaje podzespoły i części samochodowe
dla pojazdów miejskich i terenowych, przewody i produkty elektrotechniczne i inne
metalowe. Firma chce zostać krajowym liderem w produkcji metalowych części dla
przemysłu samochodowego i innych oraz promować wzorcowy zrównoważony
model ekonomiczny. Firma oferuje usługi produkcyjne jako podwykonawca.

RO

BORO20151110001

Rumuńskie MŚP jest aktywne od ponad 20 lat na rynku stali i wyrobów budowlanych.
Po etapie dostarczania elementów stalowych, które docierały na rynek europejski
jako zintegrowane części bardziej złożonych produktów, firma jest już gotowa, by
stać się bezpośrednim podwykonawcą lub producentem we współpracy z firmami
europejskimi. Jeśli szukasz podwykonawcy lub producenta będącego w stanie
dostarczyć konstrukcje stalowe i gotowe wyroby stalowe ta rumuńska firma może
być poszukiwanym przez ciebie partnerem.

RO

BORO20151029001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji form (formy do odlewów
ciśnieniowych, wstrzykiwana poliuretanowego, odlewania grawitacyjnego, formy
wtryskowe do tworzywa sztucznego, formy do termoformowania itp.) oferuje swoje
usługi jako podwykonawca.

RO

BRRO20151118001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji pokarmu dla zwierząt i mieszanek
paszowych jest chętna do współpracy z producentami powiązanych z ww.
produktami urządzeń z UE w celu odnowienia i poprawy linii technologicznej. Firma
poszukuje głównie producentów pelletu/wytwórni paszowych.

RO

BORO20151026002

Rumuńska firma posiadająca ponad 10‐letnie doświadczenie w zakresie rozwiązań
ICT, chcąc rozwijać nowe projekty i produkty, poszukuje do współpracy partnerów z
Europy.

RO

BORO20150908001

Rumuńska firma z Sighetu‐Marmatiei specjalizuje się w produkcji krzeseł i oferuje
usługi podwykonawstwa. Firma ma ponad 23 lat doświadczenia w produkcji różnych
typów krzeseł z drewna.

RO

BORO20150702003

Mała firma rumuńska z południowo‐wschodniej części kraju produkuje śmigła do
modeli latających, wykonane z najwyższej jakości drewna bukowego. Poszukuje
dystrybutorów w wielu regionach, aktywnych na rynku sklepów dla miłośników
modelarstwa lotniczego.

str.16/26

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

RO

BRRO20151013001

Rumuńska firma, aktywna w zakresie sprzedaży detalicznej w
niewyspecjalizowanych sklepach, poszukuje w celu uzupełnienia swojej oferty
różnorodnych produktów takich jak nawozy sztuczne, pestycydy, hybrydy do dużych
upraw, profesjonalne nasiona warzyw, nasiona pasz, półprofesjonalne nasiona,
nasiona traw, substraty rolno‐ogrodnicze, nasiona bio do kiełków, materiał
rozmnożeniowy, grzyby uprawne, wyroby winiarskie, płótna, siatki i torby, narzędzia
i akcesoria ogrodnicze itp.

RO

BORO20150729005

Rumuńska firma założona w 2000 roku, specjalizująca się w produkcji
dermokosmetyków na bazie hormonów roślinnych oraz suplementów diety,
poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów lub podwykonawców w zakresie
produkcji suplementów diety.

RO

BORO20151026001

Rumuńska firma poszukuje pośredników handlowych w celu sprzedaży ich szerokiej
gamy wyrobów cukierniczych.

RO

BORO20150331001

Rumuńska firma projektuje i wykonuje instalacje elektryczne wysokiego napięcia, a
także niskiego i średniego napięcia oraz instalacje elektryczne dla systemów danych
głosowych i zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, instalacje do systemów
wykrywania i monitorowania gazu oraz do generatorów. Firma oferuje swoje usługi
jako podwykonawca dla partnerów zagranicznych, działających w tej samej
dziedzinie i jest zainteresowana rozwojem nowych rozwiązań, które odpowiadają na
potrzeby rynku.

RO

BORO20151015002

Rumuńska firma zlokalizowana w Północnej Transylwanii opracowała szereg
rozwiązań biznesowych dla sektora energii. Linia systemów mocy powstała w 2001
jako integrator produktów i rozwiązań firmy w swoim portfolio, dotyczących
elektryczności. Firma oferuje swoje usługi partnerom potrzebującym dedykowanych
rozwiązań w dostawach energii konwencjonalnej lub odnawialnej, w efektywności
energetycznej i pracach z tym związanych.

RO

BORO20150928001

Rumuńska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji mundurów, roboczej
odzieży ochronnej i produktów pokrewnych jest zainteresowana znalezieniem
nowych rynków dystrybucji w krajach UE.

RO

BORO20150901001

Rumuńska firma specjalizuje się w produkcji i handlu odzieżytechnicznej takiej jak:
pokrowce na siedzenia i tapicerka do samochodów, autobusów, pociągów, pokrowce
na siedzenia w salach konferencyjnych, obrusy, serwetki i zasłony. Firma oferuje
swoje usługi jako podwykonawca w produkcji odzieży technicznej.

RO

BORO20151009003

Młode rumuńskie przedsiębiorstwo z sektora MŚP z Transylwanii działa w dziedzinie
produkcji odzieży wierzchniej, w szczególności odzieży roboczej. Firma chciałaby
rozszerzyć swoją działalność za granicą oferując profesjonalne usługi produkcyjne
jako podwykonawca i dlatego poszukuje partnerów zagranicznych działających w tej
samej bądź zbliżonej branży, zainteresowanych długoterminową umową o
współpracę.

RO

BORO20151001002

Firma z Rumunii specjalizuje się w produkcji części zamiennych i półproduktów do
naprawy lokomotyw i wagonów. Produkowane części zamienne i podzespoły
charakteryzują się wysoką jakością ‐ firma ma 299 produktów zatwierdzonych i jest
producentem 120 części na rynku rumuńskim. Firma poszukuje partnerów
wykonujących naprawy wagonów, lokomotyw do sprzedaży swoich produktów na
podstawie umowy agencyjnej.

RO

BORO20151023002

Mała rumuńska firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem w dziedzinie produkcji
pozostałej odzieży i akcesoriów, specjalizuje się w produkcji pościeli, kołder,
poduszek, zasłon, obrusów i innych podobnych materiałów włókienniczych dla
branży hotelarskiej, turystycznej, projektowania wnętrz, szpitali , schronisk
szkolnych i studenckich, itp. Firma ma już doświadczenie w kooperacji
międzynarodowej, oferuje swoje usługi na podstawie umowy produkcyjnej dla
potencjalnych partnerów zagranicznych.
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RO

BORO20150629001

Rumuńska firma specjalizująca się w produkcji obuwia dla mężczyzn, kobiet i dzieci
poszukuje agentów, dystrybutorów, agentów handlowych z doświadczeniem w
branży obuwniczej. Firma oferuje również umowy podwykonawstwa.

RO

BORO20151002001

Rumuńska spółka specjalizująca się w produkcji części wykonanych ze stali,
aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej oferuje podwykonawstwo i produkcję. Firma
przeszkoliła personel, który jest w stanie dostarczyć wysokiej jakości rozwiązania
poprzez śledzenie projektów od pomysłu do końcowej dostawy produktów.

RS

BORS20150616001

Serbska firma z 10‐letnim doświadczeniem w świadczeniu usług w dziedzinie druku
fleksyjnego UV (światłem ultrafioletowym) etykiet, papieru samoprzylepnego,
laminatów, cienkiej tektury do napojów i przemysłu chemicznego oraz druku
offsetowego oferuje swoje usługi.

RS

BORS20150126002

Serbska firma specjalizująca się w handlu hurtowym świeżymi, mrożonymi i
przetworzonymi rybami, owocami morza oraz innym produktami spożywczymi,
takimi jak konserwy warzywne, owocowe i kurczaki poszukuje dystrybutorów.

RS

BORS20151022001

Serbska firma zajmującą się produkcją zdrowej żywności i naturalnych kosmetyków,
poszukuje usług dystrybucyjnych w obcych krajach.

RS

BORS20141230005

Serbska firma, specjalizująca się w produkcji rozdzielni średniego i niskiego napięcia
oraz szaf rozdzielczych, poszukuje dystrybutorów dla swoich produktów za granicą.
Ponadto, firma oferuje współpracę w charakterze podwykonawcy.

RU

BORU20151003004

Rosyjska firma z Republiki Baszkirii, specjalizująca się w syntezie organicznej i
produkcji związków detergentu technicznego oznaczenia, poszukuje dystrybutorów
na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji na Łotwie, w Polsce, na
Słowacji, w Bułgarii.

RU

BORU20150925005

Rosyjska firma z Lipiecka produkująca rury z żeliwa sferoidalnego (mm 80‐1000)
szuka partnerów w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych.
Firma jest także zainteresowana zawarciem umowy spółki oraz umowy produkcyjnej.

RU

BORU20150727008

Rosyjski zakład obróbki drewna, zajmuje się produkcją: płaskich, klejonych części
ramy łóżka; elastycznych elementów podstaw/baz łóżkowych; sklejki brzozowej
wodoodpornej (PC), niepolerowanej (NP), niskotoksycznej (E1). Firma jest
zainteresowana współpracą z partnerami zagranicznymi w ramach umowy o
świadczenie usług.

RU

BORU20151003012

Rosyjski producent aktywnego proszku gumowego o właściwościach fizycznych,
chemicznych oraz morfologii zwykłych opon samochodowych, co umożliwia
połączenie z polimerami, poszukuje producentów i dystrybutorów przemysłowych
wyrobów gumowych i mieszanek gumowych, do współpracy w ramach umowy
produkcji i umowy dystrybucji.

RU

BORU20150925002

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji napojów alkoholowych takich jak
wódka, wódka pieprzowa, wódka gorzka oraz likieru poszukuje partnerów w krajach
UE w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych.

RU

BORU20150728007

Rosyjska firma specjalizująca się w tworzeniu i produkcji wyposażenia dla
przedsiębiorstw z branży spożywczej i meblowej (kopiarko‐frezarki, prasy
próżniowe, linie piekarnicze i piekarniki, kotły żywnościowe, sprzęt do pakowania),
poszukuje przedstawicieli handlowych i dystrybutorów do długoterminowej
współpracy w oparciu o umowę o świadczenie usług dystrybucji na rynkach
światowych.

RU

BORU20151123001

Rosyjska firma z regionu Perm specjalizuje się w produkcji ekologicznych systemów
klimatyzacyjnych, w tym zasilanych wodą, poszukuje partnerów w ramach umowy o
świadczenie usług dystrybucji.

RU

BRRU20151003002

Rosyjska firma z regionu Ryazan, która przewozi towary drogą lądową, poszukuje
partnera do współpracy, który może zaoferować pojazdy lub ciężarówki, kierowców i
wszystkie niezbędne dokumenty do przewozu towarów na terenie Polski i Litwy w
oparciu o umowę usługową.
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RU

BORU20150925001

Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji mieszanek traw na trawniki, boiska
sportowe, parki, itp również zbóż i roślin strączkowych poszukuje partnerów w
krajach UE w ramach umowy o świadczenie usług dystrybucji.

RU

BORU20151125002

Rosyjska firma z regionu Lipieck specjalizująca się w produkcji małych urządzeń
użyteczności publicznej, takich jak maszyny do odśnieżania, maszyn do służby
drogowej, poszukuje partnerów w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług
dystrybucyjnych.

SE

BRSE20151113001

Szwedzka firma, lider w branży wentylacyjnej na rynku szwedzkim, poszukuje
producenta klap przeciwpożarowych EI120 i E60 we wschodniej Europie i/lub w
krajach bałtyckich. Produkty muszą być wytwarzane zgodnie ze standardem EN
15650.

SE

BOSE20151118003

Firma w Szwecji, produkująca i sprzedająca specjalnie zaprojektowane koce wózków
inwalidzkich, poszukuje dystrybutorów międzynarodowych. Produkt jest
połączeniem fartucha i koca, który utrzymuje osobę siedzącą na ciepłym i suchym
wózku inwalidzkim. Odporne na wiatr i wodę koce/fartuchy, pasują do większości
wózków inwalidzkich i posiadają łatwy sposób przymocowania. Poszukiwanymi
partnerami są dystrybutorzy asortymentu, dedykowanego dla osób
niepełnosprawnych oraz dla tych, którzy wymagają pomocy w aspekcie oferowanego
produktu, chcących poszerzyć swoją ofertę produktową.

SE

BOSE20151116001

Szwedzka firma MŚP, założona w 2014 roku, oferuje unikatowe zestawy szklanek z
karafkami oraz kieliszki do wina. Opatentowany wzór karafki został opracowany
wspólnie z naukowcami ze Szwecji. Firma pragnie rozpromować innowacyjną
produkt na globalnym rynku. Poszukuje firm z ugruntowaną pozycją, w celu
nawiązania współpracy, w ramach umowy dystrybucyjnej.

SE

BOSE20151008001

Szwedzka innowacyjna firma poszukuje kupca licencji na wielozadaniowy pas/"kilt"
na narzędzia, który jest w sprzedaży w Szwecji od 2014 roku.

SE

BRSE20151125001

Mała szwedzka firma poszukuje producenta tkanin organicznych do produkcji ubrań.
Poza dostarczaniem tkanin, partner powinien oferować druk na tkaninach zgodnie z
podanymi instrukcjami i wzorami. Ponadto partner powinien posiadać certyfikat na
oferowane tkaniny np. OEKO‐TEX lub GOTS.

SE

BRSE20151120001

Szwedzka firma poszukuje możliwości współpracy w oparciu o umowę produkcyjną
lub podwykonawczą w celu produkcji ubrań dziecięcych. Najlepiej, jeśli firma byłaby
w stanie oferować kompleksowe rozwiązanie tj. zaopatrzenie w materiały, druk na
tkaninach, cięcie, szycie i produkcję zgodnie z podanymi instrukcjami takimi jak
wzory i szablony. Firma powinna posiadać certyfikat na tkaniny np. OEKO‐TEX lub
GOTS.

SE

BRSE20151007001

Nowopowstała szwedzka firma projektująca biżuterię poszukuje producentów,
którzy wesprą firmę w produkcji ekskluzywnych, ręcznie wytwarzanych produktów z
naturalnych materiałów takich jak skóra.

SG

BOSG20151106002

Firma z Singapuru działająca od 2006 produkuje, eksportuje i dostarcza czekolady ze
świeżmi owocami liofilizowanymi do różnych części świata. Firma poszukuje
współpracy w Europie.

SI

BOSI20151006001

Słoweńska firma oferuje usługi produkcji, składania oraz konserwacji wysokiej
jakości okien i drzwi z aluminium i PCV. Firma oferuje usługi podwykonawstwa i
produkcyjne oraz poszukuje agentów.

SI

BOSI20151020001

Słoweńska firma specjalizująca się w produkcji wysterylizowanych jednorazowych
zestawów służących do pompowania i przechowywania pokarmu (mleka matki)
poszukuje dystrybutorów mogących wprowadzać produkty na rynek i prowadzić
sprzedaż dedykowaną oddziałom położniczym, szpitalom, aptekom i sklepom
dziecięcym. Firma jest zainteresowana umową dystrybucyjną.

SI

BOSI20151020002

Słoweńska firma posiadająca duże doświadczenie na polu odlewania kokilowego
metodą ciśnieniową, mechanicznej obróbki i czyszczenia powierzchni w tym
śrutowania oferuje usługi podwykonawstwa.
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SI

BOSI20150609001

Słoweński producent specjalizuje się w obróbce blachy na zimno (głębokiego
tłoczenia, tłoczenia kształtowego itd.) szuka partnerów do wzajemnej produkcji i
oferuje usługi podwykonawstwa.

SI

BOSI20150925001

Słoweński producent akcesoriów audio‐wizualnych oraz prezentacyjnych,
przeznaczonych głównie na rynek edukacyjny, poszukuje partnera do dystrybucji
swoich produktów.

SI

BOSI20151009002

Słoweńska firma sprzedająca taboret/podnóżek toaletowy, który pomaga przybierać
zdrową postawę (kucnięcie) przy defekacji poszukuje dystrybutorów w branży
zdrowotnej z dostępem do sieci dystrybucji w sektorze publicznym i prywatnym.

SI

BOSI20151021001

Słoweńska firma z 38 letnią tradycją w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych dla
przemysłu motoryzacyjnego i urządzeń gospodarstwa domowego, zaprojektowała i
opracowała własną linię innowacyjnych produktów w dziedzinie przyborów
kuchennych, naczyń i produktów stołowych w organicznej gospodarce utylizacji
odpadami. Poszukuje regionalnych / lokalnych dystrybutorów w kilku krajach UE.
Oferuje współpracę w oparciu o świadczenie usług dystrybucyjnych

SI

BOSI20151001001

Doświadczona słoweńska firma oferuje masową produkcję części odlewanych z
aluminium oraz montażu w przemyśle motoryzacyjnym, przy użyciu
wysokowydajnego sprzętu w technologii obróbki CNC. Firma oferuje
podwykonawstwo lub produkcji umowy.

SK

BOSK20151030001

Słowacka firma oferująca usługi inżynieryjne, projektowe oraz produkcji na
zamówienie skomplikowanych rozwiązań dla linii automatycznego podawania,
pakowania i napełniania dla różnego rodzaju produktów oferuje wolne moce
produkcyjne oraz współprace na podstawie porozumienia produkcyjnego,
podwykonawstwa lub outsourcingu.

SK

BOSK20151027001

Słowacka firma zaangażowana w rozwój i produkcję nowych produktów w przemyśle
spożywczym, a zwłaszcza słodkich chipsów ziemniaczanych poszukuje
międzynarodowych dystrybutorów, agentów i firm handlowych do sprzedaży swoich
produktów.

SK

BOSK20150825002

Słowacka firma zajmująca się eksportem i importem hurtowym ze specjalizacją
wyrobów włókienniczych wykonanych z bawełny poszukuje partnera do umowy o
świadczenie usług komercyjnych lub dystrybucji na rynkach UE.

TR

BOTR20150401002

Turecka firma, specjalizująca się w projektach inżynierskich, architekturze i
doradztwie w zakresie zarządzania, oferuje podwykonawstwo do krajów UE i krajów
spoza UE

TR

BOTR20150618001

Turecka firma specjalizująca się w sektorze ropy i gazu, w tym systemach
automatyzacji zarządzania, pomiaru i kontroli napełniania autocystern, załadunku
statku i operacji przesyłu paliw rurociągami, poszukuje podwykonawców i umów
outsourcingu w UE, Azji i krajach Afryki.

TR

BOTR20150625001

Średniej wielkości turecka firma inżynierska, rozwijająca system czystej
hydroksylowej energii, będącej jednym z alternatywnych źródeł energii, poszukuje
wsparcia finansowego, w ramach umowy finansowej. Powyższy system jest
wykorzystywany do ogrzewania, produkcji pary, wykorzystywanej w celu ocieplania i
wytwarzania energii elektrycznej.

TR

BOTR20151113002

Turecki start‐up opracował i produkuje syntetyczne modele chirurgiczne
realistycznie imitujące odczucia nacięcia, rozwarstwienia i szycia. Modele
przeznaczone sa do użytku lekarzy, studentów medycyny i weterynarii, pielęgniarek,
położnych. Firma poszukuje partnerów działających na rynku handlu materiałami
medycznymi w celu dystrybucji i / lub komercyjnych umów agencyjnych.

TR

BOTR20151103001

Turecka firma produkująca meble (sofy, zestawy mebli do pokojów dziennych,
sypialni, jadalni i dziecięcych) oraz akcesoria poszukuje dystrybutorów.
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TR

BOTR20151104005

Turecki producent mebli, specjalizujący się w produkcji mebli biurowych oraz mebli
do zastosowań biznesowych, takich jak fotele, fotele dyrektorskie, foteli do sal
wykładowych, kin, stołów do sal konferencyjnych, stołów biurowych, mebli
szkolnych, taboretów, stołów barowych, krzeseł, foteli do salonów fryzjerskich, mebli
szpitalnych itp. Firma chce rozszerzyć swój rynek sprzedaży w Europie i poszukuje
przedstawicieli handlowych, którzy mogą promować i sprzedawać te produkty w
swoim kraju.

TR

BOTR20151105001

Turecka firma z branży meblarskiej (meble łazienkowe) specjalizująca się w
aluminiowych kabinach prysznicowych, wannach akrylowych i rurach
prysznicowych, poszukuje agentów i dystrybutorów, w celu promocji i sprzedaży
swoich produktów w Europie.

TR

BOTR20151106005

Turecka firma z branży meblarskiej poszukuje agentów i dystrybutorów w Europie,
aby promować i sprzedawać swoje produkty, do których należą meble do biur, szkół i
laboratoriów.

TR

BOTR20151022001

Turecka firma z sektora ciepłowniczego, specjalizująca się w produkcji pelletu, piecy
na drewno, a także kotłów wraz z wyposażeniem(ekonomizery, rury gazowe,
kuchenki, grille, reflektory, kraty, łopaty, itp.) zainteresowana jest rozszerzeniem
swojego rynku sprzedaży w Europie. Poszukuje przedstawicieli handlowych, którzy
będą promować i sprzedawać ich produkty w swoim kraju. Firma oferuje
innowacyjne rozwiązania w aspekcie skomplikowanych systemów grzewczych.

TR

BOTR20151028001

Turecka firma z Izmiru, zajmująca się produkcją i eksportem oliwek i produktów z
oliwek, posiadająca ponad 35 lat doświadczenia na rynku, poszukuje dystrybutorów
na rynkach zagranicznych.

TR

BOTR20141229002

Turecka firma z siedzibą w mieście Antalya, specjalizuje się w hodowli jadalnych
zielonych żab (wydajność 28 ton rocznie), strzykwy ("sea cucember"), ośmiornic,
krabów (odmiana niebieska) i małży dywanowych ("carpet shell"). Firma poszukuje
przedstawicieli handlowych w krajach UE, w celu pozyskania nowych rynków dla
swoich produktów. Inną, braną pod uwagę, formą współpracy, która przyczyniłaby
się do poszerzenia gamy produktów oraz zwiększenia wydajności produkcji, jest joint
venture.

TR

BOTR20151027002

Ponad 60‐letnia turecka firma z Samsun, zajmuje się produkcją (pod znanymi
markami) orzeszków i przekąsek. Zakład produkcyjny firmy znajduje się w
zorganizowanej strefie przemysłowej w mieście Samsun. Firma poszukuje
dystrybutorów.

TR

BOTR20151103002

Turecki producent dżemów owocowych, tureckiego przysmaku ("Turkish Delight"),
oleju sezamowego, kremu kakaowego, chałwy sezamowej (tahini) i cukierków,
poszukuje dystrybutorów w Europie.

TR

BOTR20151106002

Turecka firma produkcyjna specjalizuje się w obwodach elektronicznych, oświetleniu
LED i zdalnym sterowaniu do urządzeń elektronicznych. Firma, która stworzyła
urządzenie zdalnego sterowania do zastosowania w inteligentnych domach,
poszukuje dystrybutorów nowego produktu.

TR

BOTR20150415002

Turecka firma, która produkuje stalowe systemy szalunkowe i systemy rusztowań dla
konstrukcji poszukuje partnerów biznesowych, którzy są zainteresowani
świadczeniem usług dystrybucji na rynek Europejski. Po drugie, firma chce być
podwykonawcą dla głównego wykonawcy, który chce sprzedawać swoje produkty na
rynku europejskim.

UA

BOUA20150915001

Średnia firma ukraińska produkująca bezszwowe, walcowane na zimno rury ze stali
nierdzewnej, Ti i stopów Ti, Ni i stopów Ni, rury z metali opornych (molibden, niob)
poszukuje agentów i dystrybutorów pracujących z następującymi sektorami: lotniczy,
okrętowy, maszynowy, medyczny, ropy i gazu, chemiczny, energii nuklearnej. Firma
jest też zainteresowana umowami produkcyjnymi z partnerami z tych sektorów.
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UA

BOUA20150918001

Ukraiński Uniwersytet oferuje badanie struktury geologicznej środowiska przy
użyciu danych magnetycznych i grawitacyjnych za pomocą metody inwersji
podatności magnetycznej lub gęstości dla rozwiązywania problemów w zakresie
geologii, archeologii, hydrogeologii, poszukiwania złóż. Uniwersytet jest
zainteresowany długoterminową współpracą z potencjalnymi partnerami (podmioty
działające w sektorze ropy / gazu, geologicznym, budowlanym, górniczym,
archeologicznym) w formie umowy o świadczenie usług lub podwykonawstwa.

UA

BOUA20151012001

Ukraińska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji innowacyjnych
wyrobów, opracowała i przetestowała urządzenie przeznaczone do silników diesla
dowolnej wielkości. Urządzenie wykorzystuje superkawitację hydrodynamiczną jako
metodę przetwarzania, przez co możliwe jest zmniejszenie zużycia paliwa nawet do
18%. Firma chce zaoferować swoje urządzenie dużym odbiorcom oleju napędowego,
w ramach umowy licencyjnej. Inną rozważaną formą współpracy jest joint venture.

UK

BOUK20151112002

Brytyjski dostawca narzędzi do pielęgnacji zdrowia i urody odpowiednich do salonów
urody/ fryzjerskich dla ludzi i zwierząt poszukuje dystrybutorów i hurtowników.

UK

BOUK20151112001

Brytyjski producent naturalnych, wegańskich kosmetyków dla dzieci, takich jak płyny
do kąpieli, szampony i produkty do mycia ciała wykonanych na bazie ekstraktów
owocowych (pitaja i malina nordycka) poszukuje dystrybutorów w Europie.

UK

BRUK20151016001

Brytyjska firma z ponad 20‐letnim doświadczeniem w świadczeniu usług doradczych
w zakresie gospodarki odpadami dla organizacji sektora publicznego i prywatnego
oferuje usługi pośrednictwa na rynku (umowa agencyjna i dystrybucja) na rzecz
organizacji w Europie.

UK

BOUK20151023002

Brytyjska firma opracowała szereg kursów, które umożliwiają ciągły rozwój poprzez
innowacje. Kursy są skierowane nie tylko do środowisk naukowych, firm
innowacyjnych i firm technicznych, ale również pomagają firmom rozwijać się
korzystając z wiedzy, doświadczenia, kompetencji i kreatywności swoich
pracowników. Firma poszukuje zagranicznego partnera w celu zawarcia umowy
licencyjnej oraz umowy o podwykonawstwo na dostawę szkoleń i kursów.

UK

BOUK20151013003

Brytyjska firma z siedzibą w północno‐wschodniej Anglii, świadczy pełen zakres
usług logistycznych (magazynowanie, transport, dystrybucja, zarządzanie łańcuchem
dostaw) dla firm działających w obszarze eksport ‐ import. Firma jest największym
przewoźnikiem przesyłek paletowych w północno‐wschodniej Anglii, zajmującym się
dystrybucją na teren kraju z magazynów regionalnych. Firma jest zainteresowana
współpracą w ramach umowy o świadczenie usług, w celu zapewnienia firmom
europejskim pełnej obsługi logistycznej.

UK

BOUK20150729007

Zlokalizowany w Wielkiej Brytanii, międzynarodowy ośrodek badawczy zajmujący
się pestycydami, oferuje usługi kontraktowe w zakresie agrochemikaliów, produktów
kontroli i zwalczania szkodników domowych, zdrowia zwierząt. Firma działa w
oparciu o najnowocześniejsze technologie i wysokiej jakości usługi w zakresie:
wydawania opinii odnośnie wykonanych testów; metod planowania i rozwoju
projektów badawczo‐rozwojowych, rejestracji produktów na całym świecie.
Organizacje i instytucje zobligowane do korzystania z usług testowania, poszukujące
akredytacji, współpracy przy rozwijaniu lub rejestrowaniu produktów; będą mile
widziane wśród potencjalnych partnerów ośrodka.

UK

BOUK20151104007

Rozwijająca się, myśląca przyszłościowo, brytyjska firma z branży mediów
cyfrowych, zajmuje się całą gamą cyfrowych platform medialnych, w szczególności
mediami społecznościowymi. Firma posiada szeroką bazę znanych klientów z
różnych sektorów (min. turystyka, sztuka, budownictwo, opieka zdrowotna). Firma
jest gotowa zaoferować swoje usługi jako podwykonawca, samodzielnym firmom, jak
również agencjom marketingowym, które chciałyby pozyskać brytyjską publiczność.
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UK

BOUK20150902003

Brytyjska firma eventowa, świadcząca na skalę globalną kompleksowe usługi w
zakresie zarządzania imprezami i usługi konsultingowe (w tym również w wersji
elektronicznej), poszukuje partnerów, do współpracy w ramach umowy usługowej.
Ponadto, firma ma do zaoferowania usługi zarządzania umowami i usługi dostawcze,
korzystając z własnej bazy sprawdzonych firm budowlanych i dostawców.

UK

BOUK20151110001

Brytyjska firma oferuje wysokiej jakości usługi tłumaczenia/lokalizacji
oprogramowania , optymalizacji platformy App Store i tekstowych usług tłumaczenia
on‐line. Firma chętnie nawiąże również współpracę z partnerami, którzy chcieliby
dodać tłumaczenie jako uzupełnienie portfela swoich rozwiązań. Współpraca na
zasadzie umowy outsourcingu lub podwykonawstwa.

UK

BOUK20151103001

Brytyjska firma konsultingowa specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie oferuje
swoje usługi małym i średnim firmom. Ich gama obejmuje audyty, tworzenie polityk i
procedur, badanie słabych punktów systemu, szyfrowanie danych, szkolenia z
zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ciągłości prowadzenia biznesu. Firma oferuje
usługi outsourcingu/podwykonawstwa dla partnerów pragnących rozszerzyć swój
wachlarz usług. Firma oferuje również bezpośrednie usługi dla firm.

UK

BOUK20151028002

Brytyjska firma opracowała wysokiej wydajności narzędzia do debugowania pamięci
dla Linuxa i Androida skracając czas debugowania z tygodni do minut. Narzędzia
umożliwiają połączenie offline i odwracalne funkcje debugowania do nagrywania,
przewijania i powtarzania kodu w testach odpowiednich do ich aktualnej lokalizacji.
Programiści mogą szybko reagować na błędy klientów, zwiększyć produktywność i
dotrzymać terminów. Firma poszukuje partnerów z doświadczeniem w rozwoju
wbudowanych systemów / aplikacji dla przedsiębiorstw do umowy o świadczenie
usług dystrybucji.

UK

BOUK20151022001

Pokrywy studzienek są ciężkie i trudno jest je otworzyć, podczas tego procesu może
zostać zniszczone najbliższe otoczenie, a pracownicy są narażeni na utratę zdrowia.
Brytyjska firma opatentowała rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba ich unosić.
Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka oraz od razu zaczyna się spłacać. Firma
poszukuje dystrybutorów na rynkach zagranicznych pośród firm handlujących
materiałami budowalnymi oraz zajmującymi się konserwacją. Firma może również
sprzedać licencję na produkt.

UK

BOUK20151110005

Brytyjska firma z sektora MŚP zajmująca się produkcją i dystrybucją testów
diagnostycznych dla szpitali i prywatnych laboratoriów poszukuje agentów i
dystrybutorów w celu wejścia na nowe rynki zbytu. Firma jest również
zainteresowana bezpośrednimi dostawami do szpitali i laboratoriów. Firma oferuje
produkty wykrywające substancje chemiczne, służące do analizy krwi oraz
wykrywania chorób zakaźnych.

UK

BOUK20151109001

Brytyjski dostawca drukowanych termicznie etykiet na woreczki krwi i
identyfikacyjnych bransoletek pacjenta, wykonanych z różnych materiałów dla
dorosłych, dzieci i niemowląt, dostarczający obecnie 60% zapotrzebowania dla
Brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia poszukuje agentów handlowych lub
dystrybutorów z branży opieki zdrowotnej i szpitali.

UK

BRUK20150709001

Brytyjskie MŚP ze znaczącym doświadczeniem w rekrutacji w sektorze opieki i z
dobrą renomą poszukuje nowych zagranicznych partnerów/agentów do zapewnienia
pomocy przy zaspokajaniu rosnących wymagań klientów z sektora opieki w UK.
Firma oferuje dostosowane rozwiązania kadrowe dla pracodawców, a dla
pracowników sektora opieki system rozwoju kariery zawodowej. Poszukiwani są
partnerzy/agenci w celu identyfikacji najlepszych kandydatów z UE do pracy w UK w
sektorze opieki.
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UK

BOUK20141216002

Renomowana, doświadczona szkoła języka angielskiego z siedzibą w Południowej
Walii (UK) oferuje wysokiej jakości usługi edukacyjne cudzoziemcom, którzy
chcieliby uczyć się języka angielskiego w Anglii. Firma oferuje innowacyjne,
wyjątkowe i rozrywkowe podejście do nauki języka, poprawiające umiejętności
ucznia w zakresie mówienia i pisania, jak również oferuje pełen zakres usług z języka
profesjonalnego, biznesowego i przygotowania do egzaminów, pakiety wakacyjne,
szkołę letnią i ogólne kursy języka angielskiego.

UK

BOUK20151105001

Brytyjski producent opakowań termicznych, specjalizujący się w konkretnych
rozwiązaniach dla wyrobów z czekolady, wyrobów cukierniczych, ryb, sushi i serów,
oferuje usługi projektowe i produkcyjne, a także poszukuje dystrybutorów i
przedstawicieli handlowych, działających w branży spożywczej, gastronomicznej i
hotelarskiej, w celu zwiększenia szans współpracy na rynku międzynarodowym

UK

BOUK20151102003

Ta brytyjska firma ma duże doświadczenie w branży pomp i jest globalnym
dystrybutorem wielu wiodących marek pomp. Firma poszukuje dystrybutorów,
którzy są zainteresowani w dostarczaniu pomp firmy brytyjskiej na rynek europejski.
Pompa posiada innowacyjną konstrukcję pierścienia cieczy próżniowej i zawiera
bliźniaczy, śrubowy wirnik zamontowany mimośrodowo w pompie cylindrycznego
bębna. Firma chcą rozszerzyć swoją bazę klientów i oferuje umowę o świadczenie
usług dystrybucji.

UK

BOUK20151103002

Firma z Wielkiej Brytanii specjalizuje się w produkcji i montażu węży hydraulicznych
i pneumatycznych, sprzęgieł hamulcowych oraz innych komponentów dla branży
kolejowej. Mając około 30 lat doświadczenia, firma posiada mocną i ugruntowaną
pozycję na lokalnym rynku, a teraz chciałaby poszerzyć swoją sieć działalności w
całej Europie, zarówno przez umowy dystrybucyjne lub produkcyjne jak i umowy
podwykonawstwa z innymi europejskimi firmami z doświadczeniem w branży
kolejowej.

UK

BRUK20150925001

Jeden z głównych brytyjskich producentów i dystrybutorów produktów ogrodowych
zamierza zwiększyć liczbę dostawców drewnianych produktów ogrodowych, w tym
ogrodzeń ozdobnych, altan, płotów i mebli z Europy i poza nią.

UK

BOUK20151028003

Firma z Wielkiej Brytanii (Szkocji) specjalizująca się w produkcji specjalnie
zaprojektowanych drewnianych klocków do tworzenia obiektów ogrodniczych bez
użycia śrub lub cementu, poszukuje dystrybutorów. Klocki są wykonane z drewna
sosnowego i mogą być wykorzystane do różnych celów, między innymi takich jak
podniesione grządki, stawy, obrzeża ogrodowe. Firma chce powiększyć swoją
działalność międzynarodową za pośrednictwem umów dystrybucyjnych.

UK

BOUK20150924004

Rodzinna, brytyjska firma zajmująca się produkcją zegarków poszukuje sprzedawców
detalicznych oraz dystrybutorów dla swoich produktów na rynkach światowych.
Firma sprzedaje swoje produkty na rynku brytyjskim, zarówno ekskluzywnym
sklepom jak i niezależnym outletom detalicznym, a także współpracuje z
eksporterami.

UK

BOUK20151022002

Brytyjska firma oferująca szeroką gamę materacy dających komfort kręgosłupowi i
ciału, poszukuje partnerów w celu rozszerzenia swojej międzynarodowej sieci
sprzedaży. Jej systemy produkcji, technologia oraz surowce i komponenty mogą być
używane przez zagraniczne firmy na podstawie licencji lub franczyzy.

UK

BOUK20151104001

Wieloletnia, uznana i rozpoznawalna w świecie, brytyjska firma posiadająca licencję
GMP (Good Manufacturing Practice), specjalizuje się w produkcji naturalnych leków
ziołowych, dostępnych bez recepty. Firma poszukuje doświadczonych dystrybutorów
i przedstawicieli handlowych na nowych rynkach, w celu zwiększenia sprzedaży
międzynarodowej.

UK

BOUK20150930004

Brytyjska firma zajmująca się produkcją i przetwarzaniem przędzy, ma do
zaoferowania szereg produktów wyposażenia dla domu, dostępnych w różnych
rozmiarach i stylach: wykładziny, dywany, materace, poduszki i poduszki
dekoracyjne. Firma poszukuje partnerów do współpracy w ramach umowy
dystrybucji lub umowy przedstawicielstwa.
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UK

BOUK20151021005

Brytyjska firma produkcyjna poszukuje dystrybutorów lub agentów handlowych dla
swojego innowacyjnego produktu, który może pełnić funkcję garażu lub łodzi
(dinghy). Główną zaletą produktu jest jego dwufunkcyjność, od zamykanego garażu
do stabilnej dinghy dla dzieci i dorosłych.

UK

BRUK20151110001

Uznany brytyjski dostawca masek ochronnych dla "brudnego przemysłu" takiego jak
wydobycie węgla, produkcja łodzi (włókna szklane) oferuje umowę dystrybucyjną do
reprezentowania produktów ochronnych takich jak rękawice, produkty do ochrony
oczu z poziomem innowacyjności do komercjalizacji w UK, Europie i na Dalekim
Wschodzie.

UK

BOUK20150827002

Brytyjska firma produkująca przyjazne dla środowiska trumny bambusowe
poszukuje dystrybutorów produktów pogrzebowych w celu promowania ich
produktów.

UK

BOUK20150820001

Firma inżynierska UK, który działa już od ponad 85 lat produkuje sprzęt
specjalistyczny do powietrznego osuszania puszek, butelki i słoików mający
zastosowanie w szerokim zakresie sektorów. Firma poszukuje dystrybutorów lub
agentów handlowych w Europie, którzy mają istniejące kontakty wśród
przedsiębiorców działających w sektorze napojów lub przetwórstwa żywności.

UK

BRUK20151017001

Brytyjskie MŚP opracowało zautomatyzowane urządzenie higieny rąk do odkażania
dłoni. Urządzenie osiąga szybkie, doskonałe rezultaty mycia rąk, monitoruje mycie
ręki, powiadamia i raportuje nieudane mycie. Technologia minimalizuje ryzyko
infekcji i zanieczyszczenia krzyżowego i ma zastosowanie w środowiskach
wymagających wysokich standardów higieny rąk w szczególności służby zdrowia,
opieki pielęgniarskiej, żywności i sektorach gastronomii i hotelarstwa. Poszukiwani
są producenci urządzenia.

UK

BOUK20151125002

Firma z Wielkiej Brytanii, która opatentowała projekt klatek do krykieta oraz innego
dodatkowego wyposażenia do krykieta, takiego jak ochraniacze wzroku, pokrycia
boisk krykietowych i tablice wyników i ma doświadczenie w spełnianiu wymagań
regionalnych, krajowych i międzynarodowych klubów krykieta poszukuje
dystrybutorów.

UK

BRUK20151008003

Brytyjska firma działająca w sektorze towarów poszukuje dostawcy nowego i
używanego sprzętu w procesie produkcji cukru, z którym podpisze umowę
produkcyjną. Sprzęt jest potrzebny do stosowania w rafinacji cukru i przetwarzaniu
trzciny cukrowej. Powinien być odpowiedni do przetwarzania trzciny cukrowej w
fazie 1 i do wydajności produkcyjnej 4000MT w fazie 2.

UK

BRUK20151112001

Uznana szkocka firma projektuje, opracowuje i wytwarza opakowania z tworzyw
sztucznych do pakowania żywności, specjalizując się w opakowaniach w 100%
pochodzących z recyklingu. Firma poszukuje dostawców przezroczystych i
kolorowych opakowań PET, RPET i PE. Firma jest otwarta na współpracę w oparciu o
umowę produkcyjną z firmami z całej sieci.

UK

BRUK20151116001

Brytyjska firma z branży spożywczej, zajmująca się dystrybucją w UK i za granicą
poszukuje możliwości współpracy franczyzowej z piekarnią, której marka może
oferować szeroki wybór produktów takich jak: bułeczki, ciasta, ciastka, sypana
herbata i kawa (na wagę), świeże kanapki, babeczki, chleb itp.

UK

BOUK20151110006

Szkocka firma jest wiodącym ekologicznym browarem w Wielkiej Brytanii,
ulokowanym na pięknych wyżynach w północnej Szkocji.Firma produkuje szeroki
wybór piwa z produktów uprawianych domowo i organicznie.Firma odniosła sukces,
a teraz poszukuje dystrybutorów, aby rozwinąć się na międzynarodowe rynki.

UK

BRUK20150909001

Szkocki (Wielka Brytania) instalator wodny poszukuje partnera dystrybucyjnego,
który może dostarczyć prądnice z magnesem stałym (PMG) dla ich projektów.
Poszukiwane prądnice mieszczą się w wielkościach między 2kW oraz 50kW.

str.25/26

Kraj

Nr ref.

Treść oferty

UK

BOUK20151111003

Posiadająca ugruntowaną pozycję rynkową brytyjska firma zajmująca się produkcją i
dystrybucją sprzętu do kształtowania krajobrazu poszukuje dystrybutorów na całym
świecie, potrafiących efektywnie promować i dystrybuować produkty na rynkach
krajowych. Jej katalog produktów obejmuje sprzęt do nawadniania drzew, krzaków i
roślin. Jej produkty są dobrze znane na rynku brytyjskim i będą łatwe do
wypromowania zagranicą.

UK

BOUK20151021004

Szkockie przedsiębiorstwo MŚP specjalizujące się w projektowaniu, montażu,
uruchomień i konserwacji turbin wiatrowych na małą skalę i wysokiej wydajności
zarówno turbin jednostkowych i konfiguracji podłączonych sieci, poszukuje
partnerów. Firma jest zainteresowana rozwojem partnerstwa strategicznego w celu
rozszerzenia swojej sieć dystrybucji na małe projekty turbin wiatrowych. Firma jest
szczególnie zainteresowana znalezieniem dystrybucji lub podwykonawstwa w Polsce
i Danii.

UK

BOUK20151112003

Brytyjska organizacja biotechnologiczna specjalizuje się w rozwoju tanich systemów
do badań toksyczności środowiska. Systemy zapewniają szybkie, dokładne i
niezawodne wykrywanie patogenów i toksycznych pozostałości. Firma poszukuje
partnerów do dystrybucji, i umów agencyjnych i joint venture z organizacji
biotechnologicznych, które chcą współpracować przy rozwoju nowych i badań.

UK

BOUK20150930003

Brytyjski producent tekstyliów domowych o wysokim standardzie, mat, łóżek dla
psów i innych zwierząt domowych oraz pościeli specjalnych dla praktyk
weterynaryjnych i hodowli zwierząt, poszukuje dystrybutorów lub agentów.

UK

BOUK20151102004

Brytyjska firma aktywnie poszukuje firm logistycznych / transportowych /
produkcyjnych z różnych krajów europejskich, zainteresowanych ścisłą współpracą z
grupą, na podstawie licencji mistrzowskiej, do replikacji w oparciu o sprawdzony
model "Piasty i szprychy" (Hub and Spoke). Oferuje współpracę w formie umowy
franchisingowej.

UK

BOUK20151021001

Brytyjska firma ma na celu promowanie tradycji i zwyczajów "angielskich
podwieczorków" lub "popołudniowej herbaty" w innych krajach w Europie.
Specjalizuje się w produkcji składników tradycyjnych angielskich produktów
żywnościowych i napojów, w tym herbat, dżemów i prezentów dla klientów
zainteresowanych przeżyciem autentycznego doświadczenia brytyjskiego. Firma
poszukuje agentów i dystrybutorów.

UK

BOUK20151021003

Niewielka firma biotechnologiczna z siedzibą w północno‐zachodniej części Wielkiej
Brytanii opracowała zaawansowaną odżywkę gleby, która jest wykorzystywana do
poprawy warunków w obrębie strefy korzeniowej i może poprawić wygląd murawy
(piłka nożna, golf, itp). Firma jest zainteresowana współpracą z dystrybutorami
poprzez umowy o świadczenie usług dystrybucji, głównie poza Europą.
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